
Zmluva č.
ZMLUVA 

o zabezpečení strážnej služby a poriadku na mieste zhromažďovania osôb

v zmysle § 269, ods. 2, zákona č. 513 /1991 Zb. v znení platných noviel a doplnkov a zák. 
473/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov §2 ods. 1 písm. a) - strážna služba

medzi

Odberateľ

v zastúpení
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

a
Dodávateľ
V zastúpení
IČO
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Číslo licencie

MESTO POLTÁR - Mestský úrad 
Železničná 489/1, 987 01 Poltár 
Mgr. Martina Brisudová - primátorka 
00316342 
2021250968
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK40 0200 0000 0000 2212 7352

CBS-BOS, s.r.o. Hradište 132, 985 25 Hradište
Patrik Hudec, konateľ spoločnosti
36018236
SK2020080447
Slovenská sporiteľňa Lučenec
IBAN: SK49 0900 0000 0051 4571 8171
PS 001230

Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č. 4197/S

Cl. L 
Predmet zmluvy

1) Dodávateľ sa zaväzuje, že prostredníctvom svojej bezpečnostnej a strážnej služby 
zabezpečí poskytovanie služieb informátora a dohľad nad priebehom kultúrnej akcie - Dni 
mesta Poltár 2022, na Námestí osloboditeľov v centre mesta Poltár, a to na dni:

16.09.2022 - od 18:00 hod. do 24:00 hod. v počte 4 SBS zamestnanci
17.09.2022 - od 18:00 hod. do 24:00 hod. v počte 4 SBS zamestnanci

v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 paragraf 3 písm. f.)

2) Cena : 14,00 EUR/ na osobohodinu + DPH (slovom štrnásť eur)
3) Odberateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú odplatu.

Cl. II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1 .) Dodávateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť dohľad na akciou odberateľa v súlade s ČI. I. zmluvy, prostredníctvom 

bezpečnostných pracovníkov SBS. Bezodkladne informovať zodpovedného pracovníka 
odberateľa o zistených závadách a nedostatkoch znižujúcich bezpečnosť a účinnosť 
dohľadu odberateľa a navrhovať opatrenia na zlepšenie skutkového stavu.
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2 .) Odberateľ sa zaväzuje:

a) podrobne oboznámiť dodávateľa s požiadavkami na dohľad nad kultúrnou akciou: „Dni 
mesta Poltár 2022“. Kontaktná osoba dodávateľa vo veci oboznámenia sa s podrobnými 
požiadavkami na dohľad je p. Patrik Hudec - t.č. 0911 271 255.

ČI. III.
Odplata a spôsob finančného vysporiadania

1) Za služby poskytnuté v súlade s ČI. II. tejto zmluvy je po vzájomnej dohode zmluvných 
strán odberateľom účtovaná odplata podľa rozpisu v Čl.I. po ukončení stráženia. K cene 
bude účtovaná DPH vo výške 20%.

2) Dodávateľ bude fakturovať odplatu na základe skutočne odpracovaných hodín v danom 
období, a faktúra bude vystavená hneď po ukončení akcie.

3) Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru do 14 dní od ich vystavenia. V prípade omeškania 
dodávateľ môže účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý 
omeškaný deň.

ČI. IV.
Doba trvania zmluvy

1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. od 16.09.2022 do 17.09.2022.

ČI. V.
Záverečné ustanovenia

1) Vis majer
a/ Poskytovanie služieb zo strany SBS môže byť úplne alebo čiastočne prerušené 

alebo zastavené v prípade vojny, mobilizácie, konfiškácie, rekvizície, menovej reformy alebo 
iných vládnych opatrení, povstania, vzbury, energetických obmedzení, sociálnych konfliktov 
alebo nepokojov, alebo v iných vyššie neuvedených prípadoch, ktoré SBS nemôže ovplyvniť.

b/ V prípade prerušenia alebo ukončenia služieb podľa článku a/ budú služby účtované 
a platené v hodnote proporcionálne odpovedajúcej plným dohodnutým cenám.
2)Obsah tejto zmluvy je možné zmeniť iba po vzájomnej dohode zmluvných strán formou 

písomných dodatkov k zmluve.
3) Vzťahy a podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zák.č.513/91Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4) Zmluva má platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 

začatím zmluvného plnenia dňa 31.08.2022.
5) Táto zmluva je napísaná v dvoch vyhotoveniach, po jednej pre každú zmluvnú stranu. 

Každé vyhotovenie má charakter originálu.
6) Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, že bola uzavretá po 

vzájomnom dojednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a 
nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Lučenci, dňa: 13.09.2022

Dodávateľ:
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