
DEFENSES # SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA
Defense Pro, s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

PS 000973, PD 000470, PT 002703, POP 000438

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNÝCH SLUŽIEB

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov a § 3 písm. a) a f) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 

bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v žnem neskorších predpisov 
(zákon o súkromnej bezpečnosti) (ďalej len „zmluva“)

Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Právna forma:
Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:
IBAN:
BIC kód banky:
Číslo telefónu: 033/6901401 

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Pezinok
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
00 305 022 
2020662226 
Obec
Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
Príma banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok 
SK 02 5600 0000 0066 0200 6001 
KOMASK2X

Poskytovatel’:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Defense Pro, s.r.o.
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok 
47 831 456 
2024117172 
SK2024117172

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Iró, konateľ

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK50 1100 0000 0029 2591 6140
Číslo licencie: PS 000973 - strážna služba

PD 000470 - detektívna služba
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 
99722/B
(ďalej len „poskytovateľ“)
(objednávateľ a poskytovateľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

ČL L

PREAMBULA

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je úspešná ponuka poskytovateľa zo dňa 15.08.2022, 
predložená v súlade s požiadavkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk - zákazka s 
nízkou hodnotou (ďalej len Výzva“) s názvom „Výkon strážnej služby prostredníctvom SBS“ 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v žnem neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávam“).

Strana 1 z 6



DEFENSE
V

SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUZ ^
Defense Pro, s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezino.

PS 000973, PD 000470, PT 002703, POP 000438

2. Poskytovateľ vyhlasuje, že má príslušné oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle platnej 
legislatívy, ktorá je predmetom tejto zmluvy. Tieto skutočnosti preukazuje platnou licenciou na 
výkon bezpečnostnej služby č. PS 000973 - strážna služba zo dňa 08.10.2014 (ďalej len „licencia“).
3. Poskytovateľ ďalej vyhlasuje, že nebolo voči nemu začaté žiadne konanie o pozastavenie 
prevádzkovania strážnej služby, konanie o odňatie licencie, resp. akékoľvek iné konanie, ktoré by 
mohlo akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť jeho spôsobilosť vykonávať svoje povinnosti v súlade s 
touto zmluvou. O prípadnom začatí konania podľa predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný 
objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať. V opačnom prípade bude objednávateľovi 
zodpovedať za akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku tejto skutočnosti.

č l  n.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie strážnej služby v zmysle zákona 
zákona o súkromnej bezpečnosti, a to konkrétne:
a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste podľa § 3 písm. a) zákona o súkromnej 
bezpečnosti,
b) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb podľa § 3 písm. í) zákona 
o súkromnej bezpečnosti, v priebehu podujatia Vinobranie Pezinok 2022, a to v rozsahu a za 
podmienok stanovených ďalej v tejto zmluve a na miestach určených objednávateľom bližšie 
špecifikovaných v Čl. III. a IV. tejto zmluvy (ďalej len „služba“ alebo „služby“).

Čl. III.

MIESTO PLNENIA ZMLUVY

1. Miestom plnenia zmluvy je Radničné námestie, zámocký park, Dom kultúry, pomník obetiam 2. 
svetovej vojny, ulica M.R. Štefánika, hradné opevnenia a príslušné stavby na uliciach 
Mladoboleslavská, Holubyho, Záhradná a Trnavská, mesta Pezinok (ďalej len „mesto“). Miesto 
výkonu služby môže objednávateľ zmeniť a podľa potreby preložiť na inú ulicu v rámci 
katastrálneho územia mesta Pezinok.

Čl. IV.
ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí výkon strážnej služby svojimi zamestnancami v počte a v rozsahu 
stráženia podľa požiadavky objednávateľa uvedenej v tomto článku zmluvy.

Rozsah služieb SBS - stráženia (ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, zabezpečovanie 
poriadku na mieste zhromažďovania osôb):

1.1. Zabezvečenie poriadku na mieste zhromažďovania osôb (regulácia vstupu do mesta podľa 
pokynov, zabezpečenie poriadku, zabezpečenie poriadku a organizácia sprievodu):

a) Vstupy do mesta - regulácia vstupu do mesta podľa pokynov objednávateľa - Holubyho, 
Trnavská;
16.09.2022 v čase od 06:00 do 24:00 hod. 18 hodín 4 zamestnanci poskytovateľa
17.09.2022 v čase od 00:00 do 24:00 hod. 24 hodín 4 zamestnanci poskytovateľa
18.09.2022 v čase od 00:00 do 22:00 hod. 22 hodín 4 zamestnanci poskytovateľa
SPOLU: 256 hodín
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b) Radničné námestie - tribúna - Kultúrne podujatie
16.09.2022 v čase od 18:00 do 24:00 hod. 6 hodín
17.09.2022 v čase od 16:00 do 24:00 hod. 8 hodín
18.09.2022 v čase od 15:00 do 19:00 hod. 4 hodín
SPOLU: 72

4 zamestnanci poskytovateľa 
4 zamestnanci poskytovateľa 
4 zamestnanci poskytovateľa

c) Zámocký park - tribúna - Verejné podujatie
16.09.2022 v čase od 19:00 do 23:00 hod. 4 hodiny 2 zamestnanci poskytovateľa
17.09.2022 v čase od 19:00 do 23:00 hod. 4 hodiny 2 zamestnanci poskytovateľa
SPOLU: 16
d) ulica M. R. Štefánika - Kultúrne podujatie, Alegorický sprievod
18.09.2022 v čase od 10:30 do 12:30 hod. 2 hodiny 6 zamestnanci poskytovateľa
SPOLU: 12

1.2. Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste (ochrana majetku a kontrola vstupu, ochrana 
majetku a zabezpečenie poriadku)

a) Pomník obetiam 2. svetovej vojny a jeho okolie - Mladoboleslavská ulica
16.09.2022
17.09.2022
18.09.2022 
SPOLU: 105

v čase od 18:00 do 02:00 hod. 8 hodín
v čase od 18:00 do 03:00 hod. 9 hodín
v čase od 18:00 do 22:00 hod. 4 hodín

5 zamestnanci poskytovateľa 
5 zamestnanci poskytovateľa 
5 zamestnanci poskytovateľa

b) Holubyho ulica, Zámocký park, Záhradná ulica, WC
16.09.2022 v čase od 18:00 do 01:00 hod. 7 hodín
17.09.2022 v čase od 17:00 do 02:00 hod. 9 hodín
18.09.2022 v čase od 14:00 do 19:00 hod. 5 hodín
SPOLU: 63

3 zamestnanci poskytovateľa 
3 zamestnanci poskytovateľa 
3 zamestnanci poskytovateľa

c) Pezinské kultúrne centrum - Holubyho ulica, WC
16.09.2022 v čase od 18:00 do 24:00 hod. 6 hodín
17.09.2022 v čase od 18:00 do 24:00 hod. 6 hodín
18.09.2022 v čase od 14:00 do 19:00 hod. 5 hodín
SPOLU: 17

1 zamestnanec poskytovateľa 
1 zamestnanec poskytovateľa 
1 zamestnanec poskytovateľa

ČL V.

DOBA PLNENIA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že doba plnenia zmluvy sa dojednáva na dobu určitú a to od
16.09.2022 do 18.09.2022, pričom poskytovateľ začne poskytovať služby podľa tejto zmluvy dňa 
16.09.2012 od 06:00 hod. a ukončí poskytovanie služby dňa 18.09.2012 o 22:00 hod.

ČL VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Poskytovateľ sa zaväzuje :
a) vykonávať predmet zmluvy s vynaložením odbornej starostlivosti a v rozsahu podľa tejto 
zmluvy, pričom musí postupovať podľa požiadaviek objednávateľa;
b) disponovať počas celej doby platnosti tejto zmluvy platnou licenciou na prevádzkovanie 
bezpečnostnej služby v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti;
c) zabezpečiť výkon služieb podľa tejto zmluvy prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí 
spĺňajú kvalifikačné požiadavky určené objednávateľom a príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi;
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d) zabezpečiť, aby jeho zamestnanci mali doklad o odbornej spôsobilosti. Objednávateľ berie na 
vedomie, že zamestnanci poskytovateľa nebudú poskytovať a ani inak vykonávať služby mimo 
predmetu zmluvy vymedzeného v Čl. II. tejto zmluvy;

e) dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, poznatkoch a informáciách, nadobudnutých 
pri výkone služby pre objednávateľa alebo v súvislosti s ňou, ktorých prezradenie tretím osobám by 
mohlo spôsobiť škodu objednávateľovi, pričom povinnosť mlčanlivosti platí aj po skončení 
platnosti tejto zmluvy;
f) zabezpečiť posilnenie výkonu služby pre objednávateľa na základe písomnej (prípadne 
telefonickej, faxovanej a dodatočne potvrdenej) objednávky objednávateľa;
g) vymeniť svojho zamestnanca v službe aj na základe ústnej požiadavky objednávateľa.

2. Poskytovateľ zodpovedá:
a) za riadny výkon plnenia služieb podľa tejto zmluvy;
b) za technické zabezpečenie, výstroj a výzbroj svojich zamestnancov a ich priebežnú odbornú 
prípravu a výcvik;
c) za škody, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s konaním zamestnancov poskytovateľa 
počas výkonu služby alebo zanedbaním ich pracovných povinností.

3. Poskytovateľ je povinný :
a) poskytovať objednané služby v súlade s touto zmluvou, podľa požiadaviek objednávateľa, najmä 
včas, presne, v požadovanej kvalite (s vynaložením odbornej starostlivosti) a v medziach zákona;
b) poskytovať objednané služby tak, aby nedošlo k poškodeniu mena objednávateľa a ani k 
poškodeniu a/alebo ohrozeniu života a/alebo zdravia fyzických osôb.

4. Objednávateľ sa zaväzuje :
a) zabezpečiť, aby zamestnanci poskytovateľa boli náležíte poučení o požiadavkách na výkon 
služby;
b) oboznámiť zamestnancov poskytovateľa, ktorí budú vykonávať službu s ďalšími skutočnosťami 
potrebnými pre výkon služby;
c) zaplatiť objednávateľovi za výkon služby cenu vo výške a v termíne dohodnutom v Čl. VII. tejto 

zmluvy;
d) predložiť poskytovateľovi pri podpise tejto zmluvy v zmysle § 56 ods. 3 zákona o súkromnej 
bezpečnosti doklad potvrdzujúci jeho oprávnenosť užívať majetok, ktorý je predmetom ochrany 
(fotokópia listu vlastníctva resp. nájomnej zmluvy a pod.).

5. Objednávateľ má právo :
a) kontrolovať výkon strážnej služby prostredníctvom poverenej osoby objednávateľom, a to podľa 
tejto zmluvy je Mestská polícia mesta Pezinok;
b) upresňovať požiadavky na výkon strážnej služby v priestoroch chráneného objektu 
prostredníctvom poverenej osoby objednávateľom, a to podľa tejto zmluvy je Náčelník mestskej 
polície mesta Pezinok.

Čl. VII.
CENA, SPÔSOB PLATBY A ÚROK Z OMEŠKANIA

1. Cena za predmet zmluvy špecifikovaný v Čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za predmet 
zmluvy podľa tohto článku zmluvy je konečná a nemenná a zahŕňa všetky náklady poskytovateľa
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súvisiace s plnením predmetu zmluvy, vrátane dopravy do miesta plnenia a všetkých ostatných 
nákladov priamo či nepriamo spojených s poskytovaním strážnych služieb.
2. Poskytnuté služby dohodnuté touto zmluvou budú spoplatnené sumou 15,40 EUR (slovom: 
„pätnásť eur štyridsať eurocentov“) za jednu odpracovanú hodinu, jedným zamestnancom 
poskytovateľa. K cene bude fakturovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.
3. Rozsah poskytnutých služieb podľa Čl. IV. je dohodnutý v rozsahu 541 hodín, čo predstavuje 
sumu 8. 331,40 EUR bez DPH, t.j. 9. 997,68 EUR s DPH.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah poskytnutých služieb sa môže meniť len po dohode 
zmluvných strán.
5. Poskytovateľ do piatich dní po poskytnutí služby vypracuje výkaz o odpracovaných hodinách, 
ktorý zašle objednávateľovi na preverenie a schválenie. Objednávateľ, resp. osoba poverená 
objednávateľom, sa k predloženému výkazu vyjadrí v lehote troch pracovných dní odo dňa jeho 
predloženia.
6. Na základe objednávateľom schváleného a podpísaného výkazu o odpracovaných hodinách 
vzniká poskytovateľovi právo vystaviť faktúru za poskytnutie služby. Poskytovateľ je povinný túto 
faktúru doručiť do piatich dní odo dňa jej vystavenia objednávateľovi osobne alebo poštou na 
adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Odsúhlasený výkaz o odpracovaných hodinách bude 
neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
7. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Poskytovateľ je oprávnený 
fakturovať objednávateľovi len skutočne odpracovaný rozsah hodín vykonávania strážnej služby.
8. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu a bude vyhotovená v dvoch rovnopisoch. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky príslušné náležitosti, objednávateľ faktúru 
poskytovateľovi vráti na doplnenie a lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opravenej 
faktúry objednávateľovi, ktorá má všetky náležitosti vyžadované právnymi predpismi.
9. V prípade omeškania platby zaplatí objednávateľ poskytovateľovi dojednaný úrok z omeškania 
v zákonne stanovenej výške, a to z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

ČI. VIII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, SANKCIE

1. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú porušením povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zodpovednosť za 
škodu sa riadi ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka o náhrade škody.
2. Poskytovateľ je v prípade vzniku škody povinný poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť, 
najmä bezodkladne oznámiť vznik škody.
3. V prípade, ak poskytovateľ pri výkone strážnej služby poruší niektorú zo svojich povinností 
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u poskytovateľa 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR, a to za každé jednotlivé porušenie.
4. Pre vylúčenie pochybností, zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto článku zmluvy, neobmedzuje 
právo objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečených 
zmluvnou pokutou, a to v celom rozsahu vzniknutej škody.

Čl. IX.
OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa 
predmetu tejto zmluvy a o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedia v súvislosti s j ej plnením. 
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu bez časového 
obmedzenia.
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2. Poskytovateľ potvrdzuje, že sa dôkladne zoznámil s rozsahom a povahou poskytovania 
bezpečnostnej služby na dohodnutom mieste plnenia a podkladmi predloženými objednávateľom, 
ktoré poskytovateľ považuje za dostačujúce. Poskytovateľ potvrdzuje, že sú mu známe technické, 
kvalitatívne a ostatné podmienky potrebné k poskytovaniu bezpečnostnej služby.
3. Poskytovateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy má uzatvorenú poistnú 
zmluvu na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inej osobe na zdraví a majetku v súvislosti 
s vykonávaním činnosti poisteného alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi na výšku 
300.000,- EUR, a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na zdraví, usmrtením, 
poškodením alebo zničením veci na výšku 35.000,- EUR.

Č1.X.
UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY

1. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť, ak dôjde zo strany poskytovateľa k zvlášť hrubému 
porušeniu podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Za zvlášť hrubé porušenie tejto zmluvy sa 
považuje porušenie ktorejkoľvek povinnosti vymedzenej v Čl. VI. zmluvy. V danom prípade k 

zániku zmluvného vzťahu dochádza doručením odstúpenia od zmluvy poskytovateľovi.

Čl. XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov.
2. Všetky zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané v písomnej forme a musia byť 
podpísané obidvomi zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom všetky vyhotovenia majú platnosť 
originálu. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a poskytovateľ jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že túto zmluvu podpísali bez akéhokoľvek nátlaku, slobodne a 
vážne, že jej obsahu porozumeli a na znak toho ju aj podpisujú.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky v zmysle príslušných ustáno vem zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v žnem neskorších predpisov.

V Pezinku, dňaJ.l-.Sk:?? 2 7

Dm
Moyzesov
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Defense Pro, s.r.o.
Mgr. Peter író, konateľ

Prílohy:
1. Cenová ponuka zo dňa 15.08.2022
2. Licencia strážnej služby

V Pezinku, dňa..

Mésto/Pezinj
Ing. archTÍg
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