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Zmluva o poskytovaní strážnej a bezpečnostnej služby v areáli Slnečných 

jazier počas letnej turistickej sezóny 2022 

 

uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, 

medzi 

                   

Objednávateľom: Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. 

Námestie 1. mája 4 , 90301 Senec 

Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 56029/B 

V zastúpení: Marek Šmihel, konateľ 

IČO: 44 537 476, IČ DPH: SK2022742293, DIČ: 2022742293  

Tel. č.: 02/4592 3324 

E-mail: scr@slnecnejazera.eu 

ďalej ako Objednávateľ 

 

a 

 

Dodávateľom: Guardian security s.r.o. 

   Reca 672, 925 26 Reca 

   Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  

   Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 142797/B, 

   V zastúpení: David Kryštof Sowiňski 

IČO: 52 786 366, IČ DPH: SK2121169424, DIČ: 2121169424 

Bankové spojenie: SK6809000000005177117311 

E-mail: office@guardian-security.sk 

ďalej ako Dodávateľ 

 

spolu ďalej ako Zmluvné strany 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť výkon strážnej služby 

podľa § 3 písm. a), b) a c) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti 

súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej 

bezpečnosti) v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a záväzok 

Objednávateľa za poskytnuté služby zaplatiť cenu podľa článku 5. tejto Zmluvy. 
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Článok II 

Podmienky zmluvy 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať strážnu a bezpečnostnú službu v celom areáli 

Slnečných jazier a na vstupných bránach objektu Objednávateľa: 

a. Hlavná brána Juh (ozn. J1) 

b. Sever hlavná brána (ozn. S1) 

c. Vstup Stanový kemping (ozn. S2) 

2.  Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať strážnu a bezpečnostnú službu Areálu Slnečných 

jazier na bránach podľa bodu č.2 tohto článku v nasledovnom rozsahu: 

a. Zabezpečenie dodržiavania Prevádzkového poriadku areálu rekreačného 

strediska Slnečné jazerá a prevádzkového poriadku kempingov a bungalovov. 

b. Náhmatkové vedenie evidencie a kontrolu motorových vozidiel vstupujúcich 

a odchádzajúcich cez vstupné brány areálu Slnečných jazier a to v časoch: 

Denné zmeny: 

Soboty a nedele od 7:00 do 19:00 – 3 pracovníci 

(1 pracovník na bránu S1, 1 pracovník na bránu S2 a 1 pracovník na bránu J1) 

Nočné zmeny: 

nedeľa až štvrtok od 19:00 do 7:00 – 3 pracovníci 

(1 pracovník na bránu S1, 1 pracovník na bránu S2 a 1 pracovník na bránu J1) 

nedeľa až štvrtok od 21:00 do 5:00 –  1 pracovník 

(1 pracovník na bránu S1) 

piatok a sobota od 19:00 do 7:00 – 3 pracovníci 

(1 pracovník na bránu S1, 1 pracovník na bránu S2 a 1 pracovník na bránu J1) 

piatok a sobota od 21:00 do 5:00 – 2 pracovníci 

(2 pracovníci na bránu S1). 

3. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v prípade krízovej situácie narušenia stráženého 

objektu alebo ohrozenia osôb fyzickú ochranu osôb, fyzickú ochranu majetku 

objednávateľa a fyzickú ochranu majetku tretích osôb nachádzajúceho sa v stráženom 

objekte. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné obchôdzky v areáli kempingov Slnečných 

jazier a to v časoch od 21:00 do 5:00 v hodinových intervaloch. V stanovom kempingu 

2 pracovníkmi Dodávateľa. V karavanovom kempingu s 1 pracovníkom Dodávateľa 

v súčinnosti s 1 pracovníkom Objednávateľa. 

5. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neprevádzkového dňa zabezpečiť 50% zníženie 

pracovníkov. Neprevádzkovým dňom sa rozumie deň kedy je z dôvodu nepriaznivého 

počasia (dážď, silný vietor, zvýšená oblačnosť a teplota vzduchu pod 25°C a pod.) 

zrušený výber vstupného a obmedzené služby poskytované Objednávateľom.  

6. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade predčasného ukončenia sezóny a to skôr ako 31.8.2022 

ukončiť poskytovanie svojich služieb v plnom rozsahu pričom Objednávateľ mu uhradí 

50% predpokladaných nákladov na pracovníkov. 
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Článok III 

Povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri plnení úloh podľa tejto 

zmluvy, najmä sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť potrebné informácie, plány a iné 

podklady súvisiace s objektom a poskytovanými službami. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje bezodplatne poskytovať pre pracovníkov Dodávateľa vhodné 

priestory na riadny výkon Strážnej služby vrátane nevyhnutného vnútorného vybavenia 

(chladnička, teplá a studená voda, elektrina a WC). 

3. Objednávateľ má právo vykonávať kontrolu výkonu Strážnej služby Dodávateľa. V 

prípade zistenia nedostatkov, Objednávateľ tieto oznámi Dodávateľovi a ten je povinný 

bezodkladne zjednať nápravu. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť škodovú udalosť 

Dodávateľovi, ako aj urobiť nutné a účelné opatrenia, aby sa škoda nezväčšila resp. 

neopakovala. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť neprevádzkový deň ako aj predčasné ukončenie 

sezóny Dodávateľovi minimálne 7 dní vopred aby Dodávateľ vedel upraviť 

zabezpečenie služieb v daný deň/dané dni. 

6. Objednávateľ je povinný venovať zvýšenú pozornosť bezpečnostným opatreniam a 

návrhom bezpečnostných opatrení zo strany Dodávateľa, ktoré smerujú k zlepšeniu 

bezpečnostnej situácie na stráženom objekte, v ktorom sa vykonáva ochrana. Zmluvné 

strany sa dohodli, že nevykonaným včasných opatrení na základe bezpečnostných 

doporučení alebo návrhov bezpečnostných opatrení zo strany Dodávateľa sa vylučuje 

zodpovednosť Dodávateľa za škodu, ktorá z uvedeného dôvodu Objednávateľovi 

vznikne a Dodávateľ súčasne nezodpovedá za možné nedostatky poskytovaných 

Strážnych služieb podľa Zmluvy. 

Článok IV 

Povinnosti Dodávateľa 

 

1. Dodávateľ zabezpečí kvalifikovaný výkon Strážnej služby prostredníctvom svojich 

pracovníkov v služobnej rovnošate s potrebnou výzbrojou, spojovacou a pozorovacou 

technikou. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje poveriť výkonom Strážnej služby len pracovníkov, ktorí spĺňajú 

podmienky v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti. 

3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby každý pracovník Dodávateľa mal pri sebe pri 

výkone Strážnej služby identifikačný preukaz Dodávateľa a preukaz o odbornej 

spôsobilosti. 

4. Dodávateľ vedie knihu o priebehu Strážnej služby, v ktorej vedie evidenciu skutočností 

dôležitých pre výkon Strážnej služby, mimoriadnych udalostí, závad zistených pri 

výkone Strážnej služby a návrhy bezpečnostných opatrení.  

5. Dodávateľ je povinný o bezpečnostnom incidente bezodkladne informovať 

Objednávateľa a to kontaktnej osobe: Bc. Marek Šranko tel. 0911 322 533, alebo inej 

oprávnenej osobe Objednávateľa. 

6. Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o vzniknutých udalostiach, spôsobe 

ochrany, predmete ochrany, a to aj po zániku Zmluvy. Všetky informácie vyplývajúce 
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zo zmluvného vzťahu sú dôverné, pokiaľ osobitný predpis neupravuje povinnosť ich 

zverejnenia alebo sprístupnenia. 

7. Dodávateľ je povinný umožniť Objednávateľovi kontrolu výkonu Strážnej služby v 

zmysle bodu 3 čl.3 . Zmluvy a poskytnúť mu na tento účel potrebnú súčinnosť. 

8. Dodávateľ zabezpečí pravidelnú kontrolu svojich zamestnancov zásahovým vozidlom 

dodávateľa. 

Článok V 

Doba trvania zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.6.2022 do 31.8.2022, s tým, že od 15.6.2022 

do 30.6.2022 sa bude vykonávať strážna a bezpečnostná služba len na vyžiadanie 

Objednávateľa. 

2. Zmluvný vzťah možno ukončiť: 

a. dohodou zmluvných strán, 

b. odôvodnenou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na 15 dňovej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína 

plynúť od nasledujúceho dňa, v ktorom bola výpoveď vypovedanej Zmluvnej strane 

doručená. Výpoveď musí byť písomná, musí obsahovať pádne odôvodnenie 

vypovedania zmluvy a pre jej platnosť sa vyžaduje doručenie vypovedanej Zmluvnej 

strane, a to na jej adresu sídla uvedeného v záhlaví tejto zmluvy  alebo elektronicky na 

emailovú adresu uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť v prípade závažného porušenia zmluvných 

povinností druhou stranou. Odstúpeniu od zmluvy musí predchádzať písomná výzva 

na plnenie zmluvných povinností. Od Zmluvy možno odstúpiť písomným oznámením, 

ak v lehote troch dní od doručenia písomnej výzvy nedôjde k plneniu zmluvných 

povinností obsiahnutých vo výzve. 

 

Článok VI 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za výkon Strážnej a bezpečnostnej služby je stanovená na základe obchodnej 

verejnej súťaže zo dňa 15.03.2022 a to vo výške 7,50 Eur bez DPH za jednu 

odpracovanú hodinu jedného pracovníka Dodávateľa. 

2. Cena za vykonanie Strážnej a bezpečnostnej služby za kalendárny mesiac bude 

stanovená na základe vzorca: súčet odpracovaných hodín pracovníkov vynásobený 

cenou za odpracovanú hodinu jedného pracovníka. 

3. Faktúra za vykonané služby Dodávateľom bude Objednávateľom uhrádzaná mesačne, 

vždy za príslušný kalendárny mesiac, pričom splatnosť faktúr je stanovená podľa 

dohody zmluvných strán na 14 dní. 

4. Podkladom pre vystavenie faktúry bude Objednávateľom schválený rozsah 

odpracovaných hodín za daný kalendárny mesiac. 

5. V prípade porušenia povinností Dodávateľa pri výkone Strážnej služby podľa tejto 

Zmluvy má Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10 % z obvyklej 

Ceny za vykonanie strážnej služby za jeden kalendárny mesiac. 
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6. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti 

má Dodávateľ nárok na úhradu poplatku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy 

za každý aj začatý deň omeškania. 

 

Článok VII 

Všeobecné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnení. 

2. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne po 

predchádzajúcom súhlase oboch strán. 

3. Vo veciach neupravených touto zmluvou platia primerané ustanovenia zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pre každého z účastníkov jedno 

vyhotovenie. 

5. Táto zmluva o poskytnutí strážnej služby nadobúda platnosť dňom jej podpísania 

oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. 

6. Zmluvné strany sa s obsahom tejto zmluvy riadne oboznámili, jej obsahu porozumeli  

a bez akéhokoľvek nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom, ju podpísali. 

 

 

V Senci, dňa 28. 3. 2022 

 

 

...................................................... 

Bc. Marek Šmihel 

odberateľ 

 

...................................................... 

David Kryštof Sowiňski 

dodávateľ 

 

 

Podpisy 


