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Dodatok č.1  

k Zmluve o poskytovaní strážnej a bezpečnostnej služby v areáli Slnečných 

jazier počas letnej turistickej sezóny 2022 

 

uzatvorený 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 dodatku 

 

1. V súlade s ustanovením Článku VII bod 2 Zmluvy o poskytovaní strážnej a 

bezpečnostnej služby v areáli Slnečných jazier počas letnej turistickej sezóny 2022 

uzatvorenej dňa 28.3.2022 (ďalej len „Zmluva“) sa táto Zmluva mení a dopĺňa takto: 

 

a) Dopĺňa sa Článok VII Zásahová jednotka, ktorý znie takto: 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby zásahovej jednotky v celom 

areáli Slnečných jazier a na vstupných bránach  Slnečných jazier. 

2. V rámci služieb zásahovej jednotky sa dodávateľ zaväzuje vykonávať:  

- pravidelné kontroly kempov (Juh – karavany , Sever – stany), 

- v prípade narušenia bezpečnosti v areáli Slnečných jazier a na vstupných bránach 

je povinný vykonať adekvátny zásah, 

- zabezpečiť dodržiavanie  Prevádzkového poriadku v areáli SJ, 

- viesť evidenciu prevádzky zásahového vozidla. 
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3. Dodávateľ je povinný členov zásahovej jednotky riadne vystrojiť (o.i. označiť taktickou 

vestou s firemným logom) a vyzbrojiť vecnými bezpečnostnými prostriedkami, riadne 

oboznámiť a zaškoliť s Prevádzkovým poriadkom Slnečných jazier.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ pred začatím poskytovania služieb zásahovej 

jednotky zriadia telefónne číslo zásahovej jednotky. 

5. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby zásahovej jednotky od 24.06.2022 do 

31.08.2022 a to každý piatok od 19:00 do nedele 7:00 t.j. 36 hodín. Najneskôr do 

1.8.2022 sa Zmluvné strany dohodnú o pokračovaní zásahovej jednotky v augustových 

termínoch. 

Termíny poskytovania služieb: 

24.-26.6.2022, 1.-3.7.2022, 8.-10.7.2022, 15.-17.7.2022, 22.-24.7.2022, 29.-31.7.2022, 

5.-7.8.2022, 12.-14.8.2022, 19.-21.8.2022, 26.-28.8.2022. 

6. Služba zásahovej jednotky v areáli Slnečných jazier bude vykonávaná vždy dvoma 

členmi zásahovej jednotky a jedným zásahovým motorovým vozidlom. V špecifických 

prípadoch bude činnosť vykonávať viac členov zásahovej jednotky, pričom na počte 

členov sa dohodne vopred Dodávateľ s Objednávateľom. Cena za jedného člena 

zásahovej jednotky 11 € /osoba /hodina bez DPH. Cena za prenájom zásahového vozidla 

je 1379€ bez DPH za celú dobu trvania zmluvy. Pohonné hmoty budú účtované na 

základe najazdených kilometrov podľa GPS alebo výkazov jázd a to v časoch 

poskytovania zásahovej služby. 

    b) Článok VII Všeobecné ustanovenia sa prečíslováva na Článok VIII. 

 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny. 

2. Zásahová jednotka sa nemôže rušiť, má pevne stanovené dátumy, ktoré dni sa bude 

služba vykonávať a to v čl. I bod 5 tohto dodatku. 

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle Občianskeho 

zákonníka v spojení so zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

4. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch exemplároch, pre každého z účastníkov jedno 

vyhotovenie. 

 

V Senci, dňa 30.5.2022 

 

       Bc. Marek Šmihel                                                           David Kryštof Sowiňski 

             Odberateľ      dodávateľ                     

             

                                                                                                             

So súhlasom  primátora mesta Senec 

            Ing. Dušan Badinský                                                                                                             


