
 

OBJEDNÁVKA NA POSKYTOVANIE STRÁŽNEJ SLUŽBY 
 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon 

o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) medzi: 

 
Článok 1 

Zmluvné strany 
 

1.1. Objednávateľ:  

 

Obchodné meno:    Cultus Ružinov a.s.            

Sídlo:       Ružinovská  28, 820 09 Bratislava – mestská časť Ružinov     

Konajúci prostr.:       Andrea Kozáková, Riaditeľka,  

IČO:                          35 874 686 

IČ DPH:                   SK2021773941 

Bankové spojenie:     SK32 1100 0000 0026 2670 5802 

Zapísaná:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 3262/B  

Zastúpená: Ing. František Fabián, MBA – predseda predstavenstva 

 Silvia Pilková – člen predstavenstva  

Kontaktná osoba: Juraj Kiss 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 
 

1.2. Poskytovateľ:  

 

Obchodné meno:    HK GROUP s. r. o.               

Sídlo:       Palisády 29/A, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto               

Konajúci prostr.:      Michal Kováč - konateľ             

IČO:                           44 153 911 

IČ DPH:                    SK2022607840 

Bankové spojenie:     Československá obchodná banka, a.s. 

Číslo účtu:                 SK78 7500 0000 0040 0633 0957 

Zapísaná:      Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 

52230/B 

Kontakt:   0903939077 

Číslo licencie:    č. PS 001051 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

(objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)  

 

Článok 2 

Predmet objednávky 
 

2.1. Predmetom tejto objednávky je záväzok poskytovateľa zabezpečiť za odmenu  pre objednávateľa 

výkon strážnej služby – ochrana majetku podľa § 3 písm. a) až i) zákona č. 473/2005 Z. z. 

o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súkromnej 

bezpečnosti“) (ďalej len „strážna služba“) za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

2.2. Výkon strážnej služby podľa bodu 2.1. tejto zmluvy zahŕňa: 



a) kontrolu vybraných technických zariadení, slúžiacich ostrahe objektu, 

b) ohlasovanie v prípade požiaru a vzniku mimoriadnych udalostí podľa predpisov o civilnej 

ochrane,  

c) zamedzenie neoprávneného vstupu a výstupu osôb a vecí (ako napr. tablet, notebook, 

projektor, materiál a pod.) do a z objektu objednávateľa, pričom objednávateľ sa zaväzuje, 

že poskytovateľovi poskytne zoznam osôb oprávnených opakovane vstupovať  

a vystupovať do a z objektu objednávateľa, ktorý bude pravidelne aktualizovať a vopred 

tiež zoznam návštev a vecí, ktoré môžu vstúpiť a vystúpiť do a z objektu jednorazovo, 

d) zabezpečenie všeobecného poriadku v stráženom objekte, 

e) kontrolu neporušenosti vybavenia objektu,  

f) kontrolu kamerovým systémom priepustnosti chodieb a únikových ciest v stráženom 

objekte, 

g) spoluprácu so správcom objektu v oblasti ochrany objektu, 

h) zadržanie osôb, ktoré sa neoprávnene v objekte nachádzajú na nevyhnutne dlhú dobu a ich 

odovzdanie polícii, prípadne zistenie ich totožnosti a následné odovzdanie polícii, 

i) zadržanie (do času prešetrenie vlastníctva, či práva užívať) vecí u osôb, ktoré by vynášali 

zo stráženého objektu a tieto veci by boli majetkom objednávateľa, 

j) vykonanie všetkých nevyhnutných opatrení pre zamedzenie, resp. zníženie škodných 

následkov (napr. pri požiari, výbuchu, havárií a živelnej pohrome), 

k) poskytnutie prvej pomoci zraneným osobám, 

l) obsluhu technických zariadení (telefón, kamerový systém, EPS a iné) slúžiacich pri ochrane 

objektu. 

2.3. Strážna služba bude poskytovateľom vykonávaná od 23.09.2022, v čase od 21,00 hod. do 

26.09.2022 do 08:00 hod. v nasledujúcom režime: 

 

23.9. od 21:00 do 24.9. 14:00 - 1 pracovník (Park A. Hlinku) 

24.9. od 14:00 do 22:00 - 3 pracovníci (Park A. Hlinku) 

24.9. od 22:00 do 25.9. 14:00 - 3 pracovníci (2 v Park A. Hlinku a 1 Wetzlerov Park) 

25.9. od 14:00 do 22:00 – 3 pracovníci (Park A. Hlinku) 

25.9. od 22:00 do 26.9. 8:00 - 1 pracovník (Park A. Hlinku) 

 

2.4. Za pracovný deň sa považuje obdobie od 6:00 hod. pracovného dňa do 18:00 hod. pracovného dňa 

a obdobie od 18:00 hod. pracovného dňa do 6:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa alebo dňa 

pracovného pokoja (štátne sviatky a/alebo víkendy). Za deň pracovného pokoja sa považuje 

obdobie od 6:00 hod. dňa pracovného pokoja (štátne sviatky a/alebo víkendy) do 6:00 hod. 

nasledujúceho dňa pracovného pokoja (štátne sviatky a/alebo víkendy) alebo pracovného dňa. 

 

 

2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ môže pre objednávateľa poskytnúť aj iný výkon 

strážnej služby – ochrany majetku ako je uvedené v bode 2.2. tejto zmluvy, a to na základe dohody, 

pričom zmluvné strany sa tiež osobitne dohodnú na výške odplaty. 

 

 

Článok 3 

Miesto plnenia zmluvy 



3.1. Miesto výkonu strážnej služby:  

a) Mesto: Bratislava. 

b) Ulica: Astrová 36, 82101 

c) Názov objektu: Park A.Hlinku 

 

(ďalej len „miesto plnenia“). 

3.2. Miestom plnenia je teda Park A. Hlinku (Bratislava, Ružinovská ul.) a Wetzlerov park (Ružinovská 

ulica, Bratislava). 

 

Článok 4 

Doba plnenia objednávky 

4.1. Táto objednávka sa uzatvára na dobu určitú od 23.09.2022 do 26.09.2022. 

 

Článok 5 

Odmena a platobné podmienky 

 
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za poskytovanie strážnej služby podľa tejto zmluvy je: 

9,50 Eur bez DPH za jednu hodinu poskytnutej strážnej služby jedným pracovníkom 

poskytovateľa. Odmena bude navýšená o sumu DPH podľa platných právnych predpisov. 

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za poskytovanie strážnej služby podľa tejto zmluvy bude 

fakturovaná  po poskytnutí služby.  

5.3. Poskytovateľ vystaví faktúru vždy v posledný deň  v ktorom bola strážna služba poskytnutá. 

5.4. Všetky faktúry vystavené poskytovateľom v súlade s podmienkami tejto zmluvy sú splatné 

najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na bankový účet poskytovateľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

5.5. Faktúra vystavená poskytovateľom musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa 

príslušných platných právnych predpisov a obsahovať doloženú špecifikáciu poskytnutých služieb.  

 
Článok 6 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

6.1. Objednávateľ je povinný:  

a) oboznámiť pracovníkov poskytovateľa s internými predpismi objednávateľa o strážnej 

bezpečnostnej službe (ďalej len „SBS“) na ochranu majetku a vyžadovať ich dodržiavanie, 

b) zabezpečiť v mieste plnenia dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa 

ochrany majetku pred odcudzením, poškodením alebo zničením, resp. zabezpečiť na podnet 

strážnej služby prijatie včasných a účinných opatrení, 

c) zabezpečiť pracovníkom poskytovateľa osvetlený a vykurovaný priestor a prístup k 

hygienickým zariadeniam, 

d) zabezpečiť zaškolenie pracovníkov poskytovateľa v ovládaní Elektronického Požiarneho 

Systému, 

e) vymedziť pracovníkom poskytovateľa sociálne zariadenia - šatňa, ktoré môžu používať, 

f) umiestniť v mieste plnenia telefónny zoznam núdzových telefónnych čísel záchrannej 

služby, policajného zboru, požiarnej ochrany, elektrárne, vodárne a plynárne na viditeľnom 

mieste,  

g) preškoliť pracovníkov poskytovateľa z predpisov BOZP a požiarnej ochrany a oboznámiť 

ich s teritoriálnym rozdelením svojho strážneho objektu, 

h)  zabezpečiť v mieste plnenia na viditeľnom mieste požiarny plán svojho objektu.  



6.2. V prípade, že objednávateľ povoľuje svojim alebo iným zamestnancom výkon práce vo svojom 

objekte mimo pracovnej doby, je povinný o tom vydať písomný doklad službu konajúcemu 

pracovníkovi poskytovateľa.  

6.3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť a protokolárne odovzdať poskytovateľovi do užívania 

priestory, technické zariadenia a nevyhnutné vybavenie potrebné pre plnenie predmetu zmluvy 

najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy.  

6.4. Poskytovateľ je pri poskytovaní strážnej služby viazaný ústavou, všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, zákonom o súkromnej bezpečnosti,  a ďalšími pokynmi vydanými objednávateľom.  

6.5. Poskytovateľ zodpovedá za výzbroj a technické zabezpečenie poskytovaných služieb, zároveň 

zodpovedá za znalosť práv a povinností bezpečnostných pracovníkov, ktoré vyplývajú z 

príslušných právnych noriem.  

6.6. Poskytovateľ je povinný 

a) zabezpečiť svojmu pracovníkovi mobilný telefón,  

b) zabezpečiť fyzickú ochranu stráženého objektu, najmä: zabraňovať vniknutiu cudzích osôb 

do objektu, odcudzeniu materiálu, kontrolovať správne uzatvorenie okien (prípadné 

odchýlky zapísať a nahlásiť správcovi objektu), uzamknutie mreží a dverí (prípadné 

odchýlky zapísať a nahlásiť správcovi objektu), funkčnosť osvetlenia objektu (prípadné 

odchýlky zapísať a nahlásiť správcovi objektu) 

c) vykonávať pochôdzkovú činnosť, 

d) dodržiavať predpisy Požiarnej ochrany. 

6.7. Poskytovateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov plniacich 

predmet tejto zmluvy. 

 
Článok 7 

Zodpovednosť za škodu a poistenie 

 

7.1. Poskytovateľ preberá hmotnú zodpovednosť za poskytnutý inventár pracovníkom poskytovateľa a 

prevzaté technické zariadenia okamihom jeho prevzatia do užívania.  

7.2. Poskytovateľ je povinný najneskôr v deň uzatvorenia tejto zmluvy s objednávateľom uzatvoriť 

poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone strážnej služby, a to na celú dobu 

trvania tejto zmluvy. 

7.3. Poskytovateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v priestoroch recepcie kde sa 

nachádza pracovník poskytovateľa počas trvania tejto zmluvy zásahom cudzích osôb alebo 

mechanizmom (najmä nie však výlučne odcudzením, úmyselným poškodením) alebo zásahom 

pracovníka poskytovateľa alebo iným spôsobom v dôsledku porušenia povinnosti pracovníka 

poskytovateľa alebo poskytovateľa podľa tejto zmluvy alebo právnych predpisov Slovenskej 

republiky. Je povinnosťou poskytovateľa tieto škody nahradiť objednávateľovi v plnej výške, ak 

škoda bola spôsobená výlučne zavineným porušením zmluvných povinností poskytovateľa. 

7.4. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škody na majetku objednávateľa v mieste plnenia, ak 

boli spôsobené nedbanlivosťou a zavinením poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu 

v prípade, ak táto škoda vznikne zavinením objednávateľa, tretích osôb alebo z dôvodu vis maior. 

 
Článok 8 

Ostatné a záverečné ustanovenia 
 

8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán.  



8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana písomnou 

výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým 

dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných 

strán má neporušujúca zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy. Za podstatné porušenie 

zmluvy sa považuje neplnenie záväzkov tej ktorej zmluvnej strany po dobu dlhšiu ako 30 dní aj po 

predchádzajúcom písomnom upozornení zmluvnej strany na porušovanie tejto zmluvy, ako aj iné 

prípady podľa Obchodného zákonníka.  

8.4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.  

8.5. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok neporušujúcej zmluvnej strany na náhradu škody.  

8.6. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami príslušných platných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 

8.7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávateľ a dva 

poskytovateľ.  

8.8. Objednávateľ je povinný predložiť poskytovateľovi príslušné doklady, ktorými preukazuje 

oprávnenosť užívať majetok, ktorý je predmetom zmluvy v zmysle § 56 ods. 3 zákona o súkromnej 

bezpečnosti. 

8.9. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú.  

 

 

V Bratislave, dňa ................2022                V Bratislave, dňa ............ 2022 

 

 

 

Objednávateľ:                                                            Poskytovateľ: 

 

 

  

 

----------------------------------                                     ----------------------------------   

   Ing. František Fabián, MBA                                     Michal Kováč 

       predseda predstavenstva                            konateľ 

    Cultus Ružinov a.s.                                     HK GROUP s. r. o. 

 
 

 

----------------------------------                                       

       Silvia Pilková                                      

    člen predstavenstva                      

    Cultus Ružinov a.s.                                      

 

 

 


