
Zmluva o zabezpečení strážnej a usporiadateľskej služby 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 a nasl. Obchodného zákonníka (513/1991 Zb.) medzi zmluvnými 

stranami:  
 
 
Objednávateľ: názov:                 Obec Východná 

sídlo:    032 32 Východná 616 
IČO:    00315893 

                           DIČ:    2020574908 
                           zastúpený:                 Mgr. Pavlom Krupom – starostom obce 
 

                     (ďalej len „objednávateľ“), 
a 
 

Poskytovateľ: názov:      HP security, s.r.o. 
sídlo:    034 01 Ružomberok, Dončova 27 
IČO:     47231190 
DIČ:                2023162471 
Zastúpený: Mgr. Branislav Hubcej – konateľom spoločnosti 
banka: OTP, a.s. 
číslo účtu: SK98 5200 0000 0000 1228 9550 
   

 (ďalej len „poskytovateľ“), 
 

 
     ktorí súhlasne vyhlasujú a svojimi podpismi na tejto Zmluve o zabezpečovaní strážnej a usporiadateľskej  
služby (ďalej len „zmluva“) potvrdzujú, že sú plne spôsobilí a oprávnení na právne úkony a túto zmluvu 
uzatvárajú za nasledovných podmienok: 
 
 
 
 
 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

 
1.) Predmetom tejto zmluvy je zabezpečovanie poriadku, regulovanie dopravy a výber parkovného /ďalej 

len služby/ na odstavných parkoviskách objednávateľa pri kultúrno – spoločenskom podujatí 
„Folklórny festival Východná 2019“/ďalej len FFV 2019/ v termíne od 04.07.2019 do 07.07.2019 na 
pozemkoch v správe Obce Východná parc. č.3223/5, 3201/13.    

 
Čl. II. 

Povinnosti zmluvných strán 
 

1.) Poskytovateľ sa zaväzuje:  
a) zabezpečiť poriadok, regulovanie dopravy a výber parkovného na odstavných parkoviskách 

objednávateľa počas akcie konanej v dňoch 04.07.2019 do 07.07.2019, poskytnúť na podujatie:  
04.07.  - 13 pracovníkov v čase od 14:00 hod. do 22:00 hod. 
05.07. – 13 pracovníkov v čase od 11:00 hod. do 21:00 hod. 
06.07. – 13 pracovníkov v čase od 08:00 hod. do 21:00 hod. 
07.07. – 13 pracovníkov v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod. 



Objednané služby podľa požiadaviek objednávateľa poskytovateľ zabezpečí včas, 
v požadovanej kvalite a tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého obchodného mena 
objednávateľa, 

b) dôsledne dodržiavať pri výkone  služby zákon číslo 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 a sním súvisiace predpisy), 

c) zabezpečiť vzhľad  a vystupovanie svojich zamestnancov podľa požiadaviek objednávateľa 
a akceptovať prípadné požiadavky v tomto smere vznesené. 
 
Poskytovateľ ďalej prehlasuje: 

1. má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu tejto zmluvy na základe Licencie 
na prevádzkovanie strážnej služby číslo PS 000501 vydanej KR PZ v Žiline 
k prevádzkovaniu strážnej služby podľa § 3 v rozsahu písm. a) až h) Zákona 473/2005 
Zbierky zákonov o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (Zákon o súkromnej bezpečnosti),  

2. nie je v likvidácii, ani v konkurznom konaní, nebola mu pozastavená licencia v zmysle § 
31 Zákona 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o súkromnej bezpečnosti). 

 
2.) Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) zaplatiť poskytovateľovi za výkon strážnej a usporiadateľskej služby podľa čl. I. tejto zmluvy 
odmenu za poskytnuté zmluvné plnenie vo výške a v lehote dohodnutej v čl. IV. tejto zmluvy, 

b) sprístupniť priestory pre pracovníkov služby a to v deň začatia tejto akcie, 
c) oznámiť pracovníkom služby všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich 

rozhodovanie. 
 

 
Čl. III. 

Rozsahu poskytovanie strážnej služby 
 

1.) Poskytovateľ zabezpečí poriadok a ochranu majetku, regulovanie dopravy a výber parkovného pre 
objednávateľa počas akcie konanej v dňoch 04.07.2019 – 07.07.2019, FFV 2019, v dohodnutom 
počte osôb a časovom rozsahu, ktorý je uvedený v tejto zmluve. 

 
Čl. IV. 

Cena a platobné podmienky 
 

1.) Zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytované plnenie podľa čl. II. tejto zmluvy vo výške 7,00€ 
na jednu hodinu (aj začatú) a jedného pracovníka SBS. Úhrada za poskytnuté služby sa uskutoční 
na základe faktúry vystavenej poskytovateľom a doručenej objednávateľovi do 15 kalendárnych dní 
od ukončenia akcie.  

 
Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a je 
uzatvorená na akciu konanú sa v dňoch 04.07.2019 – 07.07.2019. 

2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, bližšie neupravené, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Zákon číslo 513/1991 Zb. o ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3. Akékoľvek zmeny, alebo dodatky v tejto zmluve je možné uskutočniť výlučne písomnou formou a so 
súhlasom oboch zmluvných strán. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 
vyhotovení. 



5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a že táto bola podpísaná 
slobodne, vážne a bez nátlaku. 

 
 

 
Vo Východnej dňa 3.7.2019 
 
 
Objednávateľ:  
 
Obec Východná 
zast. Mgr. Pavlom Krupom – starostom obce    
 
Poskytovateľ: 
 
HP security, s.r.o. 
zast. Mgr. Branislavom Hubcejom – konateľom spoločnosti  


