
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.
Ľudovíta Štúra 70. 071 01 Michalovce_____________________
zapísaná v Obchodnom registri OS Košice 1, vložka č. 12711/V. 
Tel.: 056/ 6435781, 0903 621 567
Tel. 24 h -  operačne stredisko: 056/ 6433777, 0903 615 742 
e-mail: sbsshield(5)gmail.com

OBCHODNÁ ZMLUVA é /2 0 1 9
t

o zabezpečení strážnej služby Súkromnou bezpečnostnou službou SHIELD, spol. s r.o. podľa 
§ 269 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Zákona 473/2005 o poskytovaní služieb 
v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Licencia: PS 001093

ČI. I.

1.1. ODBERATEĽ: Mesto Trebišov
M.R.Štefánika 862/204 
075 01 Trebišov

v

PhDr. Marek Čižmár, primátor 
VUB, a.s. 19325622/0200 
IČO: 00331996 
SK2020773590

1.2. DODÁVATEĽ Súkromná bezpečnostná služba
SHIELD, spol. s r.o.
Ľudovíta Štúra 70
071 01 Michalovce
Bc. Drahomíra Adamová, konateľ
ČSOB a.s. Michalovce

Č.ú.: SK39 7500 0000 0040 1771 2475
IČO: 36208922
IČ DPH: SK2020040748
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SHMBLfy spol. s r.o. 
dovíis«šttrŕB 70 

J7ŕ(01 MICHALOVCE 
IČO: 36208924 IČ DPH: SK 2 0 200407^
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Čl. II.
Predmet zmluvy

2.1. Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. zabezpečí podľa 
zákona 473/2005 Z.z. § 3, písm. f) strážnu službu pri usporadúvaní 
kultúrnospoločenskej akcie „Dni mesta Trebišov“ -  areál pri mestskom 
kúpaliskom v Trebišove.

2.2. Stráženie a ochrana bude zameraná:
- na zabezpečenie poriadku na mieste zhromažďovania osôb.

2.3. Stráženie a ochrana bude zabezpečená 4 pracovníkmi, alebo podľa 
požiadavky odberateľa, v čase od 20.00 hod do 03.00 hod, alebo podľa 
požiadavky odberateľa.

ČI III.
Lehota plnenia

3.1. Práce podľa tejto zmluvy zabezpečí dodávateľ odberateľovi od 22.08.2019.

3.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 23.08.2019.

Čl. IV.
Cena práce

4.1. Cena za prácu podľa čl. II. predmetnej zmluvy je 10,50 EUR + 20% DPH 
na 1 pracovníka a 1 hodinu výkonu práce, podľa skutočne odpracovaných 
hodín. Každá začatá hodina sa počíta ako celá hodina.

4.2. Cena podľa čl. IV. bod 1 je v zmysle Zákona č. 18/1996 Zb. O cenách, cena 
dohodou zmluvných strán.

4.3. Pokiaľ by pre SBS SHIELD, spol. s r.o. vznikli mimoriadne náklady 
v súvislosti s doplnkovými službami, bude cena za poskytnuté služby 
upravená podľa sadzieb SBS SHIELD spol. s r.o.

Čl. V.
Spolupôsobenie odberateľa

5.1. Zástupca odberateľa ............................ bude operatívne spolupracovať
s vedením spoločnosti SBS SHIELD, spol. s r.o., pričom má právo



kontroly pracovníkov SBS SHIELD, spol. s r.o.

5.2. Prípadné pripomienky, sťažnosti, návrhy na zlepšenie práce zapíše zástupca 
odberateľa do Knihy výkonu SBS SHIELD, alebo priamou konzultáciou.

ČI. VI.
Osobitné dohody

6.1. Prípadnú zodpovednosť za škodu zistenú orgánmi činnými v trestnom 
konaní, ktorá by vznikla počas výkonu SBS SHIELD, spol. s r.o. hrubým 
porušením pracovnej disciplíny, alebo nedôslednosťou pracovníkov SBS 
SHIELD, spol. s r.o., znáša dodávateľ.

6.2. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škody, ku ktorým by došlo pri 
dopravnej nehode, škody spôsobené živelnými pohromami a pod.

6.3. Odberateľ sa zaväzuje, že bude za poskytnuté služby platiť ihneď 
po obdržaní faktúry. Práce budú fakturované po ukončení akcie.

6.4. Ak odberateľ neuhradí faktúru v termíne podľa bodu 6.3. čl. VI. tejto 
zmluvy, zaplatí poplatok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy 
za každý deň omeškania (§ 369 OZ).

6.5. V prípade nedodržania zásad a podmienok dohodnutých v ustanoveniach 
tejto zmluvy si dodávateľ vyhradzuje právo ukončiť jej platnosť
s okamžitým účinkom.

6.6. Pracovníci SBS SHIELD, spol. s r.o. budú k tomuto účelu označení znakom 
bezpečnostnej služby na vonkajšej viditeľnej časti odevu.

6.7. Pracovníci SBS SHIELD, spol. s r.o. budú pri plnení svojich povinností 
využívať vlastné prostriedky.

6.8. Odberateľ nezamestná, ani sa nebude snažiť zamestnať priamo alebo 
nepriamo počas platnosti zmluvy, ani rok po jej ukončení žiadneho 
zamestnanca SBS SHIELD, spol. s r.o. V prípade porušenia tohto 
ustanovenia má SBS SHIELD, spol. s r.o. právo požadovať od odberateľa 
náhradu škody vo výške 1660,- EUR.
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Čl. VII.
Všeobecné ustanovenia

7.1. Obchodno-záväzkové vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia 
Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb.

7.2. Nové požiadavky odberateľa budú riešené formou písomného dodatku 
k zmluve, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany.

7.3. Táto zmluva môže byť menená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 
Zb., § 272, ods.2, len písomne.

7.4. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných 
strán obdrží po jednom rovnopise. Zmluvné strany si zmluvy prečítali a na 
znak toho, že súhlasia s jej obsahom a porozumeli mu, ju podpísali.

V Michalovciach,

Odberateľ

Súkromná bezpečnostná
síužba 

SBE.ELD, spol. s r.o.
Ľudovíta Štúra 70 

0 7 i 0 Í  MICHALOVCE 
IČO- 3(5208922, l£ DPH: SK 2020040748

Dodávateľ


