
Zmluva
o poskytovaní bezpečnostnej služby v zmysle § 2 od . l písm. a) a v zmysle § 3 písm a),b),t) Zák. Č. 473/2005 Z.z. o súkromnej

bezpečnosti v platnom znení, uzatvorená v zmysle § 269 Zák. Č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi

1. Organizácia
zastúpená
sídlo

Základná umelecká škola Skalica
Marek Gula, riaditeľ
Kráľovská 16
90901 Skalica

IČO 37838539
DIČ 2021637442
Bankové spojenie Dexia banka, pob. Skalica
Č.účtu 2716318005/5600
lďalej len objednávateľ služiebl

a

2. Organizácia
zastúpená
sídlo

IČO
IČDPH
Bankové spojenie
Č. účtu
Č. licencie
lďaJej len dodávateľl

uzatvárajú zmluvu o poskytovaní služieb súkromnej bezpečnosti v tomto znení:

SBS OMEGA s.r.o.
Marián Valík, konateľ spo].
Námestie Slobody 13/14
Nové Mesto n/Váhom
36308889
SK 2021493001
Tatra Banka Nové Mesto n/Váhom
2623724274/1100
PS 000179

1.
Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú k vzájomnej spolupráci pri poskytovaní
bezpečnostných služieb, a to na základe požiadavky objednávateľa s pracovníkmi dodávateľa
počas konania Tanečného festivalu o cenu primátora Skalice. Dodávateľ uskutoční zásah v
prospech objednávateľa, ak dôjde k narušeniu alebo ohrozeniu záujmov objednávateľa, alebo
záujmov tretích osôb, pokiaľ k narušeniu dôjde v súvislosti s aktivitou týkajúcou sa
objednávateľa, resp. majetku, ktorý je vo vlastníctve alebo v nájme objednávateľa, v prípadoch,
v ktorých to umožňujú osobitné zákony.

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi dohodnutý poplatok.
3. SBS Omega S.r.o. sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi bezpečnostné služby fyzickej

ochrany v súlade a v rozsahu stanovenom v §3 písm. f) zákona č.473/2005 Z.z. o
súkromnej bezpečnosti.

4. Miesto výkonu bezpečnostnej služby je Zimný štadión Skalica.
5. Čas výkonu pracovníkov SBS je dňa 26.05.2012 od 07:30 hod do 19:00 hod.
- resp. podľa potrieb objednávateľa

II.
Doba trvania zmluvy

1. Platnosť zmluvy sa končí dňa 26.05.2012 ukončením výkonu strážnej služby v čase uvedenom
v článku l. bode 5.

2. Právny vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť:
al písomnou dohodou zmluvných strán,
bl písomnou výpoveďou
cl písomným odstúpením od zmluvy zo strany dodávateľa služieb



objednávateľ služieb spácha závažný trestný čin, alebo sa na takomto čine priamo
podieľal

dl úmrtím objednávateľa služieb
el zánikom dodávateľských služieb

III.
Cena

l. Cena Ipoplatok/ je stanovená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, v zmysle
ustanovenia zákona NR SR Č. 18/1996 Z.z. o cenách a činí: 500,- EUR bez DPH (slovom päťsto
eur).

2. Poplatok bude objednávateľovi dodávateľ účtovať faktúrou s lehotou splatnosti 14 dní.
3. Objednávateľ je povinný uhradiť SBS Omega, s.r.o. popri čiastke uvedenej v odseku č.l

aj sumu DPH vo výške stanovenej aktuálnymi právnymi predpismi.

IV.
Všeobecné ustanovenia

1. Dodávateľ sa zaväzuje plniť dohodnuté zmluvné podmienky svojimi zamestnancami, ktorí
spÍňajú podmienky pre výkon dojednaného druhu prác.

2. Objednávateľ služieb sa zaväzuje, že poskytne dodávateľovi služieb všetky potrebné
informácie a bude spolupôsobiť pri výkone činnosti.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú konzultovať podla potreby realizáciu predmetu zmluvy a
vynaložiť primerané úsilie na vyriešenie akýchkoľvek problémov vzniknutých v súvislosti
s plnením obojstranných záväzkov stanovených zmluvou.

4. Objednávateľ má právo požadovať od dodávateľa výmenu vybraných pracovrn1cov v prípade
neprimeraného výkonu a dodávateľ je povinný vymeniť pracovnika najneskôr do 2 hodín.

V.
Záverečné ustanovenia

l. Na právne vzťahy uzatvorené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka, zákon Č. 513/1991 Zb.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
po jej podpise jedno vyhotovenie.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami zmluvných strán
s účinnosťou dňom 26.05.2012.

4. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu slobodne a zrozumiteľne, nie však v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok.

V Skalici, dňa 22.05.2012.

SBS OMEGA s.r.o.
Námestie i'J. 14
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/ za dodávateľa


