
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY Č.:    537/2015, ................ 

Uzavretá  podľa  zákona  NR  SR  č.  zákon  473/2005  Z.z.  o prevádzkovaní  súkromných 
bezpečnostných služieb a podobných činností v znení neskorších  zákonov medzi účastníkmi: 

PREVÁDZKOVATEĽOM 

Obchodné meno :         PT SECURITY SLOVAKIA s.r.o. 

Sídlo :            Družstevná 8, 945 01 Komárno 

Štatutárny orgán :        Konateľ, Attila Esek 

IČO :            45 892 962 

DIČ :            2023186341 

Zápis v obch. registri v odd., vložka č.:   Okresný register Okresného súdu Nitra odd. s.ro., 
vložka č. 28351/N 

Číslo licencie :    PS000627  vydaná  Krajským  riaditeľstvom  PZ 
v Nitre dňa 01.11.2013 

Peňažný ústav a číslo účtu :   SLSP a.s., SK78 0900 0000 0002 1322 9722  

A 

OBJEDNÁVATEĽOM 

Obchodné meno (meno a priezvisko) :  Obec Strekov 

Sídlo :   941 37 Strekov, Blatná  1036. 

Zastúpený :    Starostom obce : Jánom Téglásom 

IČO :   00 309 273 

DIČ:   20 21 06 05 91 

Zápis v obch. registri alebo  ............................................................................... 

Živnostenskom registri pod č.:  ............................................................................... 

Peňažný ústav a číslo účtu :  171 021 172/0200 

 

I. Predmet zmluvy 
 

1. Prevádzkovateľ strážnej služby ( Ďalej len prevádzkovateľ) je v zmysle vydanej licencie 
oprávnený  k prevádzkovaniu  zabezpečovacieho  a poplachového  systému  slúžiaceho 
na ochranu a na hlásenie narušenia  chráneného objektu,  chráneného miesta alebo 
osoby  a na  vyhodnocovanie  poplachového  signálu  z  chráneného  objektu,  miesta 
alebo osoby. 



2. Predmetom tejto zmluvy je spracovanie poplachového signálu z objektu chráneného 
elektrickou  zabezpečovacou  signalizáciou  (  ďalej  len  EZS)  objednávateľa  a vyslanie 
zásahovej  hliadky  prevádzkovateľa,  ktorá  vykoná  okamžité  preverenie  signálu 
a v prípade  zistenia podozrenia  z trestnej  činnosti vykoná opatrenia na obmedzenie 
osobnej  slobody,  zamedzenie  vstupu  nepovolaných  osôb  do  chráneného  objektu 
a vec neodkladne oznámi miestne príslušnému útvaru polície. 
 
 
 

II. Objekt chránený EZS a miesto určenia 
 

1. Objekt chránený EZS je :  Obecný dom v Strekove 
2. Miesto určenia je :  941 37 Strekov Blatná 1036. 

 

III. Čas trvania zmluvy a spôsob zrušenia zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu : 

 Určitú, a to počnúc : 01.05.2015    do :  31.7.2015 

 Neurčitú, a to počnúc dňom  
2. Túto zmluvu možno zrušiť vzájomnou dohodou účastníkov, alebo výpoveďou danou 

ktorýmkoľvek  účastníkom  v písomnej  forme  v jednomesačnej  výpovednej  lehote. 
Výpovedná  lehota  začína  plynúť  dňom  doručenia  výpovede  druhému  účastníkovi, 
pričom  prevádzkovateľ  je  povinný  objednávateľa  upozorniť  doručenou  písomnou 
zásielkou na deň a presný čas odpojenia z ústredne zabezpečovacej signalizácie (ďalej 
ako ÚZS ). 

3. Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy si účastníci dohodli nasledovné dôvody :  

 Objednávateľ  je od  zmluvy oprávnený odstúpiť okamžite  ak prevádzkovateľ 
porušuje dohodnuté podmienky predmetu zmluvy 

 Dôvod  pre  odstúpenie  od  zmluvy  prevádzkovateľom  je  skutočnosť,  že 
objednávateľ je v omeškaní s platením úhrad za poskytovanie strážnej služby, 
a to viac ako 30 dní po splatnosti daňového dokladu – faktúry. 

4. Aj v prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktorýmkoľvek účastníkom je prevádzkovateľ 
povinný objednávateľa upozorniť doporučenou písomnou zásielkou na deň a presný 
čas odpojenia z pultu centrálnej ochrany. 
 
 

IV. Cena a spôsob úhrady 
 

1. Cena za poskytovanie strážnej služby  je určená dohodou účastníkov tejto zmluvy vo 
výške : 100 € . 

2. Dohodnutá cena  je  splatná na  základe  riadne vystaveného a doručeného daňového 
dokladu – faktúry v 14‐dňovej lehote splatnosti. 

3. Objednávateľ  je povinný v prípade omeškanie s platením faktúr po  lehote splatnosti 
zaplatiť prevádzkovateľovi úrok  z omeškania  vo  výške  0,08 % denne  z fakturovanej 
sumy každý deň omeškania. 

4. V prípade  ukončenia  zmluvy  niektorým  z dohodnutých  spôsobov  v tejto  zmluve, 
prevádzkovateľovi prislúcha  cena – odmena  za poskytovanie  strážnej  služby  len na 



čas do  skončenia  zmluvného  vzťahu. V prípade,  ak bola dohodnutá  cena  zaplatená 
vopred, prevádzkovateľ vráti objednávateľovi alikvotnú časť. 
 
 
 

V. Práva a povinnosti prevádzkovateľa 
 
 

1. Prevádzkovateľ  sa  zaväzuje  prevádzkovať  pult  centrálnej  ochrany  nepretržite  24 
hodín denne. 

2. V prípade poplachového signálu z chráneného objektu tento spracuje okamžite vyšle 
zásahovú  hliadku,  ktorá  vykoná  preverenie  signálu  a opatrenia  v zmysle  zákona 
o prevádzkovaní  súkromných  bezpečnostných  služieb  a podobných  činností  v znení 
neskorších zákonov. 

3. Prevádzkovateľ  vykoná  skúšobnú  prevádzku  systému  zabezpečovaného  objektu 
v lehote do 14 dní. 

4. Prevádzkovateľ zabezpečí poučenie objednávateľa o obsluhe vysielacieho zariadenia 
pripojeného  na  EZS  a o spôsobe  komunikácie  s obsluhou  operačného  strediska 
prevádzkovateľa. 

5. Prevádzkovateľ  sa  zaväzuje  poskytnúť  na  žiadosť  objednávateľa  informácie  o čase 
prijatia  signálu  o narušení  objektu,  ako  aj  o čase  vyslania  zásahovej  hliadky  pri 
narušení  objektu,  čase  vykonanie  zásahu,  skutkovom  stave  zistenom  pri  zásahu, 
prípade  o zadržaných  páchateľoch  v stráženom  objekte,  ako  aj  vonkajších  škodách 
spôsobených na objekte. 

6. Prevádzkovateľ zodpovedá výlučne za prenos, spracovanie poplachového signálu a za 
vyslanie zásahovej hliadky, ktorá vykoná preverenie signálu na chránenom objekte. 

7. Prevádzkovateľ  sa  zaväzuje  v prípade  neprítomnosti  objednávateľa,  ako  i v prípade 
keď objednávateľ nepoveril  ďalšiu osobu  v predmetnej  veci  a v prípade  ak nastane 
narušenie  chráneného  objektu,  prevádzkovateľ  zabezpečí  stráženie  objektu  až  do 
príchodu objednávateľa, resp. ním poverenej zodpovednej osoby. 

8. V prípade zistenia narušenia objektu je prevádzkovateľ povinný okamžite informovať 
políciu, a do príchodu polície do zabezpečeného objektu nevstupuje. 

9. Prevádzkovateľ  je  povinný  zachovávať  mlčanlivosť  o skutočnostiach,  ktoré  sa 
o chránenom objekte, alebo v súvislosti s vykonávaním ochrany v zmysle tejto zmluvy 
dozvedel a zaväzuje sa prípadné informácie získané pri zabezpečovaní strážnej služby 
v zmysle  tejto  zmluvy,  nezneužiť  v prospech  seba,  resp.  ich  poskytnutím  tretím 
osobám. 
 

VI. Práva a povinnosti objednávateľa 
 

1. Objednávateľ  je povinný poskytnúť úplné  informácie o skutočnostiach  vzťahujúcich 
sa na  chránený objekt.  Za uvedeným účelom priebežne  informuje prevádzkovateľa 
o zmenách  týkajúcich  sa  ochrany  objektu  a o zmenách  osôb  poverených  k  obsluhe 
EZS. 

2. Objednávateľ  zabezpečí  obsluhu  a údržbu  EZS  v chránenom  objekte  tak,  aby 
vyhovoval  technickým podmienkam  zabezpečovacej  signalizácie  a platným normám 
a aby  sa  nevyhlasovali  falošné  poplachy  o narušení  objektu.  Za  uvedeným  účelom 



zabezpečí miestnosť, v ktorej je umiestené vysielacie zariadenie tak, aby nepovolaná 
osoba nepoškodila vysielacie zariadenie 

3. Objednávateľ  je  povinný  zabezpečovať  prostredníctvom  dodávateľskej  firmy  EZS 
pravidelné  ročné kontroly EZS a servis v zmysle platných noriem. V prípade  zistenia 
poruchy alebo nefunkčnosti EZS je povinný objednávateľ upozorniť prevádzkovateľa, 
a to  ihneď  po  tom,  ako  sa  o poruche  dozvedel.  Poruchu  je  povinný  objednávateľ 
odstrániť neodkladne na vlastné náklady a po odstránení uvedenú skutočnosť  ihneď 
nahlásiť prevádzkovateľovi, aby sa mohla vykonať skúška systému. 

4. Po  vyrozumení  prevádzkovateľom  o narušení  objektu  je  objednávateľ  povinný  sa 
neodkladne  dostaviť  k chránenému  objektu  na  miesto  narušenia  osobne,  alebo 
prostredníctvom  splnomocnenej  osoby,  poverenej  na  uvedený  úkon.  V prípade 
neprítomnosti  objednávateľa,  tento  uvedie  prevádzkovateľovi  meno  a údaje 
o dostupnosti osoby, ktorú poveril na zastupovanie v predmetnej veci. 

5. Pri  každom  osobnom  alebo  telefonickom  kontakte  s operačným  strediskom 
prevádzkovateľa alebo hliadkou prevádzkovateľa, týkajúceho sa chráneného objektu 
sa  objednávateľ  predstaví  menom  a  „heslom“  objektu,  ktoré  bolo  chránenému 
objektu pridelené pre jeho napojení na ÚZS. 

6. Objednávateľ  je  povinný  zachovávať  mlčanlivosť  o skutočnostiach  súvisiacich 
s elektronickým zabezpečovacím systémom objektu v zmysle tejto zmluvy. 

 

VII. Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 

1. Právne  vzťahy  tejto  zmluve  neupravené  sa  riadia  ustanoveniami  zákona NR.  SR  č. 
473/2005  Z.  z.  o prevádzkovaní  súkromných  bezpečnostných  služieb  a podobných 
činností v znení neskorších predpisov. 

2. Túto zmluvu možno zmeniť, a to písomnými dodatkami k nej odsúhlasenými oboma 
účastníkmi. 

3. Táto  zmluva  je  spísaná  v 3  vyhotoveniach,  s ktorých  prevádzkovateľ  obdrží  dve 
vyhotovenia a jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ. 

4. Zmluva  bola  účastníkmi  prečítaná  a na  znak  súhlasu,  slobodne  a vážne  prejavenej 
vôle vlastnoručne podpísaná. 

V Komárne dňa :  23.04.2015 

 

 

 

 

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

                   Prevádzkovateľ                                                              objednávateľ : Ján Téglás  

                                                                                                                Starosta obce Strekov 


