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          Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb  

 
 Uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 a nasledujúcich ustanovení 

Obchodného Zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších platných právnych predpisov a 

zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení 

vykonávacej vyhlášky č. 634/2005  

 

I. Zmluvné strany 
m e d z i :  
1. Obchodné meno, sídlo :  FALCON GUARD s.r.o., Jilemnického č. 22, 083 01 Sabinov 

zastúpená :    Ing. Martin JURKO - konateľ  

IČO :     47 958 481  
DIČ : 2024175208 

Zapísaná :    v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov 

Oddiel :    Sro 

Vložka číslo :    31087/P  

Bankové spojenie :   OTP banka Slovensko   

Číslo účtu :    IBAN: SK05 5200 0000 0000 1589 1088 
Číslo licencie :   PS 000919 

na strane jednej  

/ ďalej len súkromná bezpečnostná služba /  

a  

2. Obchodné meno :   Mestskékultúrnestredisko v Sabinove 

Sídlo :     JankaBorodáča 18, 083 01  Sabinov 

Zastúpená :    Mgr. Lucia Mihoková 

IČO :     00149683 

DIČ :     2020711308 

Telefónne číslo :   051/4521251, mob.:0911360518 

E-mail :    ekonom@kulturnestredisko.sk 

Bankové spojenie :   VÚB  

Číslo účtu: :    SK81 0200 0000 0000 1163 2572 

na strane druhej  
/ ďalej len chránený záujem /  
 

 

 

 

II. Predmet zmluvy 
 

1/ Predmet zmluvy: 

 Výkon strážnej služby v zmysle §-3  písm. a,b) zákona č. 473/2005 Z. z. poskytovaná 

súkromnou bezpečnostnou službou na zabezpečenie ochrany majetku na verejne prístupnom 

mieste a na inom než verejne prístupnom mieste, 

2/ Miesto plnenia:  

 Mestské kultúrne stredisko Sabinov  

 

3/ Čas plnenie: 

 Počas víkendov   



4/ Spôsob plnenia:  

 Súkromná bezpečnostná služba sa zaväzuje poskytovať bezpečnostnéslužby v súlade s 

ustanoveniami Zák.č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a 

ostatných súvisiacich zákonov a predpisov platných na území Slovenskej republiky. Súkromná 

bezpečnostná služba sa zaväzuje dodržiavať uvedený zákon a rovnako sa zaväzuje na 

zabezpečenie dodržiavania uvedeného zákona svojimi zamestnancami.  

 Súkromná bezpečnostná služba týmto vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na 

poskytovanie bezpečnostnej služby v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej 

republiky.   
III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1/ Súkromná bezpečnostná služba sa zaväzuje poskytovať strážnu službu ochraňovanému 

prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí spĺňajú všetky predpísané požiadavky týkajúce sa 

veku, bezúhonnosti, spoľahlivosti, odbornej a zdravotnej spôsobilosti tak, ako to ukladá vyššie 

citovaný zákon.  

2/ Zamestnanci súkromnej bezpečnostnej služby budú počas výkonu strážnej služby ustrojení v 

rovnošate a označený znakom súkromnej bezpečnostnej služby tak, ako im to zákon ukladá.  

3/ Zamestnanci súkromnej bezpečnostnej služby sú pri výkone povolania oprávnení:  

- mať v držbe a nosiť zbraň v zmysle a v súlade s jednotlivých ustanoveniami Zák. č. 190/2003 Z. 

z. , o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov,  

- použiť zbraň alebo iný vecný bezpečnostný prostriedok za podmienok ustanovených osobitným 

predpisom /§24, §25 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. a Zák. č.473/2005 Z.z. o poskytovaní 

služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti/,  

- postupovať v zmysle ustanovenia §-u 50 ods.4., Zák.č.473/2005 Z.z., ktorý upravuje oprávnenia 

osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany.  

4/ Zamestnanci súkromnej bezpečnostnej služby pri výkone úkonov súvisiacich s bezpečnostnou 

službou sú povinní dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť chráneného záujmu ako i vlastnú, byť 

lojálny voči chránenému záujmu, nedopustiť, aby pri výkone bezpečnostnej služby vznikla 

chránenému záujmu bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jeho práv a slobôd neprekročil 

mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu činnosťou bezpečnostnej služby.  

5/ Súkromná bezpečnostná služba sa zaväzuje, že výkonom bezpečnostnej služby nepoverí 

pracovníka, ktorý nedáva záruku, že jeho výkon služby bude v súlade so zákonnými 

ustanoveniami, bude na požadovanej profesionálnej úrovni a nebude v rozpore so základnými 

povinnosťami pracovníka bezpečnostnej služby /zdravotná nespôsobilosť, požitie návykových a 

psychotropných látok, alebo alkoholu pred nástupom do služby/.  

6/ Súkromná bezpečnostná služba je povinná zabezpečiť pracovníkom k výkonu služby potrebnú 

výstroj a výzbroj na požadovanej úrovni.  

7/ Súkromná bezpečnostná služba je povinná:  

a/ v prípade vážneho narušenia objektu, alebo jeho časti, je pracovník ochrany povinný o tejto 

udalosti upovedomiť kontaktnú osobu uvedenú pre tento priestor,  

b/ v prípade požiaru dodržať pokyny uvedené v poplachových smerniciach, upovedomiť o tejto 

udalosti záchrannú a hasičskú službu, políciu /tel.č. 112/, ako aj kontaktnú osobu pre dotknutý 

priestor,  

c/ zabezpečovať poriadok počas otvorenia prevádzky.  

8/ Chránený záujem má právo na zmenu pracovníkov počas výkonu služby, po dohode so 

zástupcom súkromnej bezpečnostnej služby.  

9/ Nedostatky vzniknuté v priebehu výkonu bezpečnostnej služby budú riešené operatívne 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

10/ Chránený záujem sa zaväzuje, že pracovníkom súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečí k 

výkonu bezpečnostnej služby požadovaný priestor, miesto pre veci súvisiace s výkonom služby, 

na osobné veci, odpočinok a osobnú hygienu.  



11/ Chránený záujem je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dodržiavanie podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve a na ich porušenie súkromnú bezpečnostnú službu upozorňovať.  

 

IV. Cena za poskytované služby a spôsob platby 
 

1/ Cena za vykonávané bezpečnostné služby je stanovená po dohode oboch zmluvných strán vo 

výške 5,-eurs DPH, za 1 hodinuvýkonu strážnej služby za jedného pracovníka. 

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že chránený záujem uhradí súkromnej bezpečnostnej službe 

dohodnutú cenu, na základe riadne vystavenej faktúry.  

3/ Chránený záujem je povinný uhradiť súkromnej bezpečnostnej službe vystavenú faktúru do 

tridsiatich (30) dní plynúcich odo dňa doručenia faktúry do sídla chráneného záujmu.  

4/ Chránený záujem má právo vrátiť každú faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového 

dokladu alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti, alebo vykazuje chyby, vady, nezrovnalosti. 

Chránený záujem je povinný takúto faktúru zaslať do troch  pracovných dní súkromnej 

bezpečnostnej službe späť. Nová lehota splatnosti opravenej faktúry začína plynúť dňom 

doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla chráneného záujmu.  

5/ V prípade omeškania platby podľa zmluvných podmienok, si bude súkromná bezpečnostná 

služba uplatňovať nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň z 

omeškania. 5  

 

V. Ukončenie zmluvných podmienok 
 

 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to  

od 20.01.2017do 31.12.2017  

 

VI.   Záverečné ustanovenia 
 

1/ K zmene alebo doplneniu tejto zmluvy môže dôjsť iba formou písomných dodatkov, ktoré 

musia byť odsúhlasené a podpísané oboma zmluvnými stranami.  

2/ Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve vyslovene neupravené, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 

bezpečnosti a všetkých súvisiacich predpisov platných na území Slovenskej republiky.  

3/ Zmluvné strany sa dohodli o vzájomnom včasnom informovaní o skutočnostiach, ktoré by 

mohli súvisieť s výkonom bezpečnostnej služby.  

4/ Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží l rovnopis tejto 

zmluvy.  

5/ Táto Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

6/ Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:  

a/ Príloha č. 1 pozostávajúca z fotokópie aktuálneho výpisu z Obchodného registra súkromnej 

bezpečnostnej služby   

b/ Príloha č. 2 –pozostávajúca z fotokópie licencie na prevádzkovanie strážnej služby  

 

V Sabinove dňa 18.01.2017 

 

Súkromná bezpečnostná služba:     Chránený záujem:  

FALCON GUARD s.r.o.     Mestské kultúrne stredisko 
 

Ing. Martin Jurko       Mgr. Lucia Mihoková  

konateľ spoločnosti      riaditeľka MsKS 

 

 



 

       

 

 

 

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 

OBCHODNÝ REGISTER 

NA INTERNETE 

 

 

 
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov 

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony ! 

 

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  31087/P  

 

Obchodné meno:  FALCON GUARD, s.r.o.    (od: 10.01.2015) 
 

Sídlo:  Jilemnického 22  

Sabinov 083 01  

  (od: 10.01.2015) 

 

IČO:  47 958 481    (od: 10.01.2015) 
 

Deň zápisu:  10.01.2015    (od: 10.01.2015) 
 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným    (od: 10.01.2015) 
 

Predmet činnosti:  Strážna služba podľa 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  

  (od: 10.01.2015) 

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  

  (od: 10.01.2015) 

Čistiace a upratovacie služby    (od: 10.01.2015) 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb    (od: 10.01.2015) 

Prípravné práce k realizácii stavby    (od: 10.01.2015) 

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien    (od: 10.01.2015) 

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov  

  (od: 10.01.2015) 

 

Spoločníci:  Ing. Martin Jurko  

Jilemnického 22  

Sabinov 083 01  

  (od: 10.01.2015) 

Denisa Pulščáková 

Ovocinárska 5  

  (od: 10.01.2015) 

http://www.justice.gov.sk/
http://www.justice.gov.sk/
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Jurko&MENO=Martin&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Pul���kov�&MENO=Denisa&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/default.asp


Sabinov 083 01  
 

Výška vkladu 

každého 

spoločníka:  

Ing. Martin Jurko  

Vklad: 2 500 EUR Splatené: 2 500 EUR  

  (od: 10.01.2015) 

Denisa Pulščáková 

Vklad: 2 500 EUR Splatené: 2 500 EUR  

  (od: 10.01.2015) 

 

Štatutárny orgán:  konateľ    (od: 10.01.2015) 

Ing. Martin Jurko  

Jilemnického 22  

Sabinov 083 01  

Vznik funkcie: 10.01.2015  

  (od: 10.01.2015) 

 

Konanie menom 

spoločnosti:  
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ 

samostatne  

  (od: 10.01.2015) 

 

Základné imanie:  5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR    (od: 10.01.2015) 
 

Dátum 

aktualizácie 

údajov: 

 16.01.2017 

Dátum výpisu:  17.01.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Jurko&MENO=Martin&SID=0&T=f0&R=1


 


