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ZMLUVA č. FO2022/08/01 
O vykonaní fyzickej ochrany uzatvorenej v zmysle §269 odst. 2 Obchodného zákonníka 

 

medzi 

 

Zmluvné strany   

 

                                        Vykonávateľ:  UNDER WINGS s.r.o. 
   Mostárenská 9 
                                                                        977 01  Brezno    
 Zapísaný :  v OR OS Banská Bystrica 
   Oddiel: Sro, Vložka č.: 42857/S 
 IČO:  54361605 
 DIČ:  2121639399 
 IČ DPH :  SK 2121639399 
 Číslo licencie:  PS 001625 
 Bank.spojenie:  Tatra Banka a.s. 
 IBAN:   SK38 1100 0000 0029 4112 1591 
                               Adresa e-mail:  patrol@blackpatrol.eu    
 V zastúpení:     Ing. Peter Molčan 

    konateľ spoločnosti     

      /ďalej len vykonávateľ/ 

 

                                        Obstarávateľ:   
    
                                                                            
 Zapísaný :   
    
 IČO:   
 DIČ:   
 IČ DPH :   
 Bank.spojenie:   
 IBAN:   
                               Adresa e-mail:    
 V zastúpení:      
 

/ďalej len obstarávateľ/ 
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I. Vyhlásenie vykonávateľa 

 

Vykonávateľ vyhlasuje, že: 

1. Má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu tejto zmluvy na základe 

licencie č. PS 001625 vydanej KR PZ Banská Bystrica k prevádzkovaniu fyzickej 

ochrany v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. 

2. Nie je v likvidácii ani v konkurznom  konaní, nebola mu pozastavená licencia 

v zmysle § 31,32,33 zákona 473/2005 Z.z. o prevádzkovaní súkromných 

bezpečnostných služieb. 

3. Predmet tejto zmluvy bude vykonávať vo svojom mene, na svoje náklady, na svoju 

zodpovednosť, v čase dohodnutom v tejto zmluve, za dohodnutú cenu a                

za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

4. Ochranu objektu budú vykonávať iba osoby s platným osvedčením o odbornej 

spôsobilosti vydaným v súlade s § 13,14 zákona č. 473/2005 Z.z.  

 

II. Miesto plnenia  

 

Miesto plnenia – adresa organizačnej jednotky:  

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

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

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

 

III. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je vykonávanie fyzickej ochrany pracovníkmi vykonávateľa 

zameranej na ochranu majetku obstarávateľa v čase ustanovenom v tejto zmluve. 

2. Dňom účinnosti zmluvy , t.j. 13.08.2022 nastúpia do výkonu služby ochrany 

majetku štyria bezpečnostní pracovníci dodávateľa, ktorí budú vykonávať ochranu 

majetku v čase od 9:00 hod. do 22:00 hod. 

 

IV. Povinnosti dodávateľa 

 

1. Zodpovedá v plnom rozsahu za odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť 

svojich pracovníkov poverených výkonom ochrany objektu podľa zákona č. 

473/2005 Z.z. 
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2. Pracovníci dodávateľa poverení výkonom fyzickej ochrany sú povinní zasahovať 

v súlade s § 50 zák. č. 473/2005 Z.z.. Spôsob zásahu a použitie vecných 

bezpečnostných prostriedkov musí byť v súlade s platnými zákonmi a s ohľadom  

na minimalizáciu ohrozenia ľudských životov a materiálnych škôd. 

3. Pracovníci dodávateľa sú povinní dodržiavať všeobecne platné predpisy, a to 

požiarne poplachové smernice, požiarny a evakuačný plán a v primeranom 

rozsahu predpisy a normy súvisiace s bezpečnosťou objektu. 

4. Dodávateľ zabezpečí evidenciu predpísanú zákonom č. 473/2005 Z.z. 

5. Pracovníci dodávateľa informujú povereného pracovníka obstarávateľa o vzniku 

každej mimoriadnej udalosti.  

6. Dodávateľ zodpovedá za poučenie poverených pracovníkov o slušnom 

vystupovaní a jednaní a aby dbali o úpravu svojho zovňajšku. 

 

V. Povinnosti obstarávateľa  

 

1. Sprístupní sociálne priestory pre pracovníkov fyzickej ochrany a to od začatia 

výkonu strážnej služby. 

2. Oboznámi pracovníkov vykonávajúcich fyzickú ochranu objektu s typmi 

a rozmiestnením hasiacich prístrojov, nástenných hydrantov, hlavným uzáverom 

vody, plynu a elektrickej energie, s poplachovými smernicami a požiarnym 

evakuačným plánom a s požiarnym poriadkom pracoviska so zvýšeným 

nebezpečenstvom požiaru. 

3. Oznámi pracovníkom fyzickej ochrany všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať 

vplyv na jeho rozhodovanie. 

4. Zapíše do knihy služieb každé porušenie povinnosti alebo zákazu vyplývajúce       

pre pracovníkov fyzickej ochrany z tejto zmluvy. Záznam musí obsahovať najmä 

dátum a čas v hodinách a minútach, meno a priezvisko pracovníka fyzickej 

ochrany, predmet porušenia a čitateľný podpis zapisovateľa resp. osoby, ktorá 

porušenie zistila. 

 

VI. Cena, fakturácia a platobný styk 

 

1. Vykonávateľ a obstarávateľ sa navzájom dohodli na cene za poskytnuté služby 

ochrany objektu podľa tejto zmluvy, ktorú predstavuje suma 4,90 €/hod. za 
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každého pracovníka fyzickej ochrany v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy. Cena 

je uvedená bez  DPH.  

2. Vykonávateľ bude obstarávateľovi fakturovať výkon fyzickej ochrany do troch dní 

po poskytnutí služby. 

3. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia obstarávateľovi v elektronickej 

podobe na adresu, pričom v tejto lehote je povinnosťou obstarávateľa faktúru 

uhradiť. 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú 

z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto 

zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na 

rozhodnutie súdu v mieste vykonávateľa.  

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len po ich odsúhlasení 

písomnou formou a podpísaním štatutárnymi zástupcami zmluvných strán 

uvedených v tejto zmluve. 

3. Lehota na realizáciu zmeny alebo doplnku k tejto zmluve je zmluvnými stranami 

dohodnutá na dobu 3 dní. 

4. Táto zmluva je zhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 

dostane po jednom rovnopise. 

5. Prílohy tejto zmluvy tvorí: 

- Kópia licencie súkromnej bezpečnostnej služby 

6. Obidve zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú v tejto zmluve, že súhlasia 

s jej obsahom. 

 

 

 

V.................................... dňa...................  

 

 

 

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

vykonávateľ       obstarávateľ   

      


