
 
  
 

Zmluva na výkon strážnej služby 
 
 
Zmluvné strany: 
 
 
Dodávateľ:     

 
 
 
 
    

          ( ďalej len dodávateľ) na strane jednej 
  
 
 

a 
 
 
 
Objednávateľ: MESTO  NITRA, Štefánikova tr.60, Nitra 
           Zastúpené primátorom: Jozefom Dvončom 
           IČO : 00308307 

          DIČ : 2021102853 
    Bankové spojenie: Prima banka Slovensko  

  Číslo účtu: 0800283002/5600 
                    Kontaktná osoba: p. Homola  

  Č.tel.: 0902 960 655           
              

 (ďalej len odberateľ) na strane druhej, 
 
 
 

 
    uzavierajú v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. a zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní nasledovnú  zmluvu: 
 

Čl.1 
 
Predmet zmluvy: 
 
           Predmetom zmluvy je výkon strážnej služby dvomi pracovníkmi dodávateľa 
v čase 22.00 – 08.00 na Svätoplukovom námestí v Nitre , počas Vianočných trhov  
v dňoch 25.11.2013 až 30.12.2013. Jedná sa o stánky 33 kusov, pódium 
s prestrešením, , el. rozvodné skrine a el. rozvody, chemické WC 3 kusov, Betlehem 
s výzdobou, Remeselnícke stoly, Jedálenské stoly, Elektrická výzdoba na stánkoch, 
výzdoba z čečiny na stánkoch, veľký vianočný strom s výzdobou, Smetné nádoby. 
Stráženie zabezpečiť   dvoma pracovníkmi v čase od 22.00 do 8.00 hod.   
V prípade potreby odberateľa bude zmena akceptovaná.  
 
 
 
 
 



 
Táto zmluva môže byť zrušená: 
 
a/ dohodou zmluvných strán, 
b/ okamžitým zrušením zo strany odberateľa v prípade hrubého porušenia zmluvných  
povinností dodávateľom. 
 
 

Čl.2 
 
Podmienky zmluvy: 
 
Dodávateľ má oprávnenie na vykonávanie strážnej služby, pričom túto činnosť 
zabezpečuje pre potreby odberateľa na základe podmienok v tejto zmluve 
uvedených. 
Dodávateľ bude strážnu službu zabezpečovať a vykonávať  podľa potrieb odberateľa 
a to podľa predošlej písomnej dohody zmluvných strán. 
                                                                                                                                        
Úlohy strážnych sú určené strážnymi pravidlami (Povinnosti strážneho). 
 
Povinnosti dodávateľa: 
1. Strážiť majetok odberateľa tak, aby zabránil jeho poškodeniu, zničeniu, zneužitiu 
a jeho rozkrádaniu. 
 
2.Vystrojiť pracovníka strážnej služby základnými technickými prostriedkami tak, aby   
boli vytvorené podmienky pre bezchybný a dôsledný výkon strážnej služby. 
 
3.Zabrániť neoprávnenému vstupu osôb, neoprávnenému vjazdu dopravných 
prostriedkov do stráženého objektu odberateľa. 
 
4.Dodávateľ je povinný včas informovať odberateľa o všetkých skutočnostiach  
 vzťahujúcich sa na predmet zmluvy.                                                  
 
5. Dodávateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú porušením zmluvných povinností pri 
realizovaní predmetu zmluvy okrem prípadov vis major (vyššia  moc) 
 
6.Dodávateľ je povinný okamžite uskutočniť nápravné opatrenie (až po výmenu  
 člena strážnej služby), ak odberateľ vyjadrí nespokojnosť s výkonom strážnej  
 služby a preukáže zavinenie  zo strany člena strážnej služby. 
 
7.Dodávateľ je povinný spolupracovať aj v rámci prevencie za účelom zdokonalenia    
 režimových opatrení zavedených odberateľom v stráženom areály tak, aby sa   
 sústavne zvyšovala ich účinnosť z hľadiska ochrany stráženého objektu a majetku    
 odberateľa  a vykonávať nepravidelné obchôdzky 
 
8. Dodávateľ je povinný písomnou formou upozorniť odberateľa na možnosti vzniku 
škody majetku odberateľa. Ak odberateľ nevykoná potrebné opatrenia, navrhnuté 
dodávateľom, dodávateľ nezodpovedá za prípadnú škodu. 
 
9. Dodávateľ je povinný viesť denný záznam o výkone strážnej služby. 
 
10. Zabezpečuje ochranu objektu podľa smerníc pre strážnu službu. 
 
 
 
 
 



 
11. Dodávateľ umiestni na strážnom stanovišti autentizovanú knihu pre záznamy 
o strážnej službe, ktoré sa zistili počas výkonu služby. Výkon služby ako aj kniha 
o výkone tejto služby bude kontrolovaná denne zodpovedným pracovníkom 
dodávateľa a odberateľa a námatkovo môže byť kontrolovaná príslušníkmi polície. Na 
kontrolu pracovníkov, ktorí vykonávajú strážnu službu sú za odberateľa oprávnení: 
Homola , Jakubčin 

 
Čl. 3 

 
Povinnosti objednávateľa: 
 
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že na požiadanie dodávateľa ihneď vykoná opatrenia,    
aby  nedošlo  ku škode a pod. 
 
2. Objednávateľ  poskytne  členom strážnej  služby  vhodnú   miestnosť   s   
primeraným osvetlením a vykurovaním, v ktorej sa môžu členovia strážnej služby 
ustrojiť pred a po pracovnej zmene, podať hlásenie alebo uskutočniť písomný záznam 
v dobe medzi obchôdzkami.  Určí tiež pre potreby členov strážnej služby  sociálne 
zariadenia, ktoré môžu používať. 
       
3. Objednávateľ  určí poverených pracovníkov,  ktorí  budú  potvrdzovať  členom 
strážnej  služby denné   záznamy o vykonaní služby, ktoré budú slúžiť ako   záväzný 
doklad  pri  vyhotovovaní fakturácie za výkon  strážnej služby. 
 

 
Čl.4 

 
Dojednanie ceny a fakturácie za výkon strážnej služby: 
 
1. Dodávateľ a odberateľ sa vzájomne dohodli na zmluvne dohodnutej cene za výkon 

strážnej služby, ktorá činí........Eur (slovom: ................) + 20% DPH za hodinu 
výkonu strážnej služby za jedného pracovníka.  
 

2. Dodávateľ bude fakturovať v mesiaci december 2013. 
 
3. Odberateľ sa zaväzuje že faktúru uhradí do doby jej splatnosti, ktorá nebude 

kratšia ako 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
 
 

Čl.5 
 
Záverečné ustanovenie: 
 
1. Členovia strážnej služby sú pracovníkmi dodávateľa a odberateľ môže s nimi 

disponovať len v rámci uzavretej zmluvy.  
2. Táto zmluva je rovnako záväzná pre obidve zmluvné strany a je platná do jej 

ukončenia spôsobom uvedeným v článku 1 zmluvy. Akákoľvek zmena musí byť 
vykonaná písomne na základe obojstranného súhlasu zmluvných strán. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých dva obdrží dodávateľ a 
tri odberateľ. 

 
 
 
 
 
 



 
4. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma 

zmluvnými stranami. 
5. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v platnom znení 
a) Mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta, alebo 
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej 

uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy 
v Obchodnom vestníku. 

6. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s 
odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

7. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. 
Mesto Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení 
zmluvy. 

8. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy na znak súhlasu a 
prejavu ich vážnej a slobodnej vôle túto zmluvu vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
V Nitre, dňa   
 
 
 
 
 
Za odberateľa:                                                                      Za dodávateľa: 
 
 


