
ZMLUVA
o poskytovaní usporiadateľskej služby a bezpečnostnej služby

o poskytovaní bezpečnostnej služby v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) a v zmysle v zmysle § 38 ods. 3,4 § 3 Zák. č. 473/2005 Z. z. 
o súkromnej bezpečnosti v platnom znení, a usporiadateľskej služby uzatvorená v zmysle § 269 Zák. č. 513/1991 Zb. v platnom

znení medzi

(ďalej len „Zmluva“)
Naše číslo Zmluvy: 03/2023 

Vaše číslo Zmluvy:

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Hriňová 
Partizánska 1612 
962 05 Hriňová
IČO: 00 319 961 
DIČ: 202 131 8695 
Nie je platcom DPH
IBAN: SK82 0200 0000 0000 1992 7412 
Zastúpený: Mgr. Stanislav Horník -  primátor

Ďalej ako „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare.

a

Poskytovateľ: O.K. SHOOTING Security, s.r.o.
Učiteľská 30 
821 06 Bratislava
IČO: 45 410 437 
DIČ: 202 301 3454 
IČ DPH: SK 202 301 3454 
č. lic.: PS001521
IBAN: SK08 1100 0000 0029 2583 6095 
Zastúpený: Mgr. Michal Černák, MSc. -  riaditeľ spoločnosti 

Ján Černák -  konateľ
Ďalej ako „Poskytovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare.

Spoločne v texte ako „Zmluvné strany“ alebo „Strany“ v príslušnom gramatickom tvare.

Článok I 
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa vykonávať za podmienok a v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve, 
s odbornou starostlivosťou, usporiadateľskú službu a bezpečnostnú službu na podujatí „Zimná ťurmanská súťaž ťažných 
koní“ ktoré sa koná 28.1.2023 v Hriňovej, okr. Detva ( ďalej len „podujatie“) a to v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) a § 3 písm.
a) b) c) f) Zák. č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „služba“), a to najmä 
ochrana majetku nachádzajúceho sa v mieste výkonu služby špecifikovanom v ČI. II. tejto Zmluvy (ďalej spoločne len 
„majetok“), a to v súlade s touto Zmluvou po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, podľa potreby Objednávateľa v 
rozsahu špecifikovanom v ČI. II tejto Zmluvy.

2. Poskytovateľ prehlasuje, že je držiteľom licencie oprávňujúcej Poskytovať službu, ktorá je predmetom plnenia na základe 
tejto Zmluvy a že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone strážnej služby v poisťovni.

3. Poskytovateľ zároveň prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky ustanovené zákonom č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti 
v znení neskorších predpisov ako aj ostatných platných právnych predpisov SR. V prípade akéhokoľvek nesúladu 
Poskytovateľa s podmienkami ustanovenými v zákone č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti ako aj ostatných právnych 
predpisov SR, ktorý by mohlo mať vplyv najmä na plnenie vyplývajúce z tejto Zmluvy, je Poskytovateľ povinný to 
bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.
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Článok II
Rozsah usporiadateľskej a bezpečnostnej služby, práva a povinnosti Strán

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať usporiadateľskú a bezpečnostnú službu s odbornou starostlivosťou tak, aby bol 
zabezpečený všeobecný poriadok a to v stanovenom čase, počas celej doby trvania podujatia až do skončenia podujatia a to 
najmä
a) Zabezpečenie bezpečnostnej služby na podujatí (ochrana určených osôb a majetku) a záväzok Objednávateľa zaplatiť 

Poskytovateľovi cenu dohodnutú v Zmluve.
b) Zabezpečenie usporiadateľskej služby na podujatí, (napr. informovanie návštevníkov podujatia v rámci miesta 

výkonu služby o jednotlivých zónach) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi cenu dohodnutú v Zmluve.
2. Rozsah usporiadateľskej a bezpečnostnej služby počas „podujatia“ je dohodnutý a odsúhlasený Objednávateľom. Minimálny 

počet hodín odpracovaných pracovníkmi Poskytovateľa je 18 hodín nasledovne: 2 pracovnáci SBS v čase od 9:00 do 18:00, 
dňa 28.1.2023. Objednávateľ je oprávnený trvanie platnosti tejto Zmluvy predĺžiť po spoločnej dohode s oprávnenou osobou 
Poskytovateľa podľa samostatnej osobo-hodinovej tarify.

3. Poskytovateľ zabezpečí potrebný počet členov usporiadateľskej služby a bezpečnostnej služby (ďalej spoločne len 
„usporiadateľov“ v príslušnom gramatickom tvare), v požadovanom časovom predstihu pred oficiálnym začiatkom 
podujatia.

4. Optimálne rozmiestnenie usporiadateľov počas podujatia, evidenciu príchodov a odchodov jednotlivých usporiadateľov, 
ustrojenie a chovanie jednotlivých usporiadateľov priamo riadi a kontroluje security manager Poskytovateľa.

5. Usporiadateľská a bezpečnostná služba zahŕňa najmä nasledovné činnosti:
a) Zabezpečenie verejného poriadku pri príchode, odchode návštevníkov podujatia (pri vstupe na pozemok kde sa koná 

podujatie a pri výstupe z neho).
b) Zabezpečenie, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu na podujatie.
c) Zabezpečenie, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do vyhradeného technického zázemia.
d) Poskytovanie súčinnosti pri podaní' prvej pomoci prostredníctvom prítomnej zdravotnej služby (privolanie zdravotnej 

služby, sprevádzanie návštevníka k zdravotnej službe v prípade potreby a pod.).
e) Zabezpečenie verejného poriadku tak, aby v dôsledku jeho narušenia nedochádzalo k poškodzovaniu a ničeniu majetku 

Objednávateľa.
f) Spolupráca pri riešení hrubého narušenia verejného poriadku, prípadné povolanie hliadky PZ, asistencia príslušníkom 

PZ podľa ich pokynov pri odstraňovaní hrubého narušenia verejného poriadku v prípade pokynu PZ SR o ukončení 
podujatia, zabezpečenie súčinnosti pri evakuácii návštevníkov z miesta podujatia.

g) Plnenie pokynov veliteľa zásahu príslušnej hasičskej jednotky pri riešení krízovej situácie (požiar evakuácia a pod.), 
vrátane organizácie a zabezpečenia bezpečnej evakuácie osôb z ohrozených priestorov.

h) Poskytovanie informácii návštevníkom podujatia, ich navigovanie v rámci podujatia.
6. Všetci usporiadatelia sú povinní sa chovať k organizátorom, návštevníkom ale i ostatným osobám úctivo s prihliadnutím 

ku konkrétnej situácii, dbajú na slušnosť, korektnosť a ohľaduplnosť, ochotne a zrozumiteľne podávajú potrebné 
informácie.

7. Usporiadatelia budú prostredníctvom security managera informovať povereného zástupcu Objednávateľa o závadách 
a poškodeniach zariadenia a vybavenia, ktoré zistili počas výkonu usporiadateľskej služby.

8. Poskytovateľ je povinný pred začatím výkonu usporiadateľskej a bezpečnostnej služby preukázateľne zabezpečiť 
oboznámenie všetkých členov usporiadateľskej a bezpečnostnej služby s náplňou práce, právami, Zmluvnými 
a zákonnými povinnosťami usporiadateľskej a bezpečnostnej služby.

9. Objednávateľ súhlasí aby Poskytovateľ zabezpečoval službu v zmysle tejto Zmluvy aj v spolupráci s treťou stranou, pričom 
nesie Poskytovateľ za takúto službu zodpovednosť voči Objednávateľovi ako by ju vykonával sám.

10. Objednávateľ deklaruje oprávnenosť užívania priestorov, na ktorých sa uskutočňuje Podujatie v súlade s § 56 ods. 3 Zák.č. 
473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

11. Objednávateľ súčasne podpisom Zmluvy poveruje Poskytovateľa k vstupu a vjazdu do chráneného objektu, a to výlučne 
za účelom plnenia si práv a povinností mu vyplývajúcich zo Zmluvy. Toto poverenie je Poskytovateľ oprávnený udeliť 
akejkoľvek ďalšej osobe, ktorá sa bude podieľať na plnení povinností Poskytovateľa mu vyplývajúcich zo Zmluvy.

Článok III
Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany stanovili cenu za Poskytovanie usporiadateľskej a bezpečnostnej služby na podujatí v zmysle tejto Zmluvy 
dohodou v súlade so zákonom o cenách vo výške 14,00 Eur bez DPH za osobo-hodinu (slovom: štrnásť Eur bez DPH za 
osobo-hodinu). Dohodnutá cena zahŕňa všetky poplatky a zákonom stanovené príplatky a je konečná a nemenná.

2. Samostatná osobo-hodinová tarifa je dohodnutá vo výške 14,00 Eur bez DPH (slovom: štrnásť Eur bez DPH za osobo- 
hoinu).

3. Poskytovateľ vystaví faktúru za Poskytnuté služby po vykonaní objednaných služieb. Objednávateľ je povinný uhradiť 
faktúru do 10 dní od j ej vystavenia Poskytovateľom.

4. Za úhradu sa považuje deň pripísania finančnej čiastky na účet Poskytovateľa.
5. V prípade zrušenia podujatia v čase menej ako 24 h pred začiatkom podujatia, zaplatí Objednávateľ Poskytovateľovi 

Zmluvnú pokutu vo výške 250,00 EUR bez DPH (slovom: dvestopäťdesiat Eur bez DPH).
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6. V prípade omeškania s úhradou faktúry je Poskytovateľ oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Článok IV
Platnosť a účinnosť Zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na rozsah a dĺžku podujatia.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňa 28.01.2023.

Článok V
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že Zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok 
ani v tiesni, Zmluvu si riadne prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať výlučne písomne s podpismi oboch Zmluvných strán.
3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

V Bratislave, dňa 27.1.2023 V Hriňovej, dňa 27.1.2023

■V '  W K M H W W Í

Za Poskytovateľa 
O.K. SHOOTING Security, s.r.o. 

Mgr. Michal Čemák, MSc. -  riaditeľ 
Ján Čemák -  konateľ

Za Objednávateľa 
Mesto Hriňová

Mgr. Stanislav Horník - primátor

Strana 3 z 3


