Zmluva o zabezpečení služby
Uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade
s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami
Dodávateľ:
Obchodné meno: S.I.F.security s.r.o.
Sídlo: Zelená ulica 5667, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 45 578 761
DIČ: 2023044562, IČ DPH:SK2023044562
Bankové spojenie: UniCredit Bank
IBAN: SK54 1111 0000 0010 9336 5002
zapísaný v registri: Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, Vložka č. 25646/T
zastúpená: Lórántom Grófom – konateľom spoločnosti
číslo licencie: PS 000081
a
Objednávateľ:
Obchodné meno: Obec Veľké Dvorníky
Sídlo: Hlavná ulica 190/16, 929 01 Veľké Dvorníky
IČO: 00305375
DIČ: 2021129957
zastúpená: PhDr. Ján Ürögi – starosta obce
Článok I
Predmet zmluvy
Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí služby v dohodnutom čase
a v priestoroch určených objednávateľom.
Článok II
Miesto výkonu predmetu zmluvy
Miesto výkonu predmetu zmluvy:
- Areál jazera v obci Veľké Dvorníky
Článok III
Čas plnenia
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ poskytne služby podľa potreby objednávateľa. Služby
budú prebiehať nepretržite v nepravidelných intervaloch počas platnosti zmluvy od 12.06.2020 do
31.08.2020.
Článok IV
Trvale poskytované služby na prevádzkach
Kontrolná činnosť zo strany dodávateľa v nepravidelných intervaloch zamestnancami tomu
preškolenými:
- Kontrola osôb v areáli jazera
- Kontrola osôb a vykázanie z areálu okolo jazera osôb bez trvalého pobytu v obci Veľké
Dvorníky
- Kontrola dodržiavania zákazu konzumovania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18
rokov

-

Kontrola zákazu vstupu mladistvým do areálu okolo jazera bez dozoru plnoletých osôb
Kontrola vhodného oblečenia návštevníkov
Udržiavanie poriadku, kontrola dodržiavania vhodného správania sa zákazníkov
Pravidelné hlásenie zistených nedostatkov
Článok V
Cena predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene paušálne, t.j. odmena 200,00 Eur/mesiac bez
DPH
za predmet zmluvy nasledovne:
- Areál jazera v obci Veľké Dvorníky
Pokiaľ po dohode zmluvných strán vykoná dodávateľ pre objednávateľa úkony nad rámec
predmetu tejto zmluvy, bude odmena stanovená v dodatku k tejto zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada odplaty sa uskutoční formou prevodu na bankový účet
dodávateľa na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví po dodaní služby. Splatnosť faktúry je
dohodnutá v lehote do 7 dní odo dňa doručenia faktúry.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území
Slovenskej republiky.
Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, zmluvu si riadne
prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch zmluvných strán.
Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom odberateľ obdrží jedno
vyhotovenie a usporiadateľ jedno vyhotovenie.
V Dunajskej Strede, dňa 11.06.2020
Za usporiadateľa:

Za odberateľa:

–––––––––––––––––––––––––Lóránt Gróf

––––––––––––––––––––––
PhDr. Ján Ürögi

