
 
Uzatvorená podľa zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka a v súlade zo zákonom č.473/2005 Z.z. O poskytovaní 

služieb súkromnej bezpečnosti v znení zmien a dodatkov a vyhlášky MV SR 634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti medzi: 

čl. 1 
Zmluvné strany 

1.1 Zhotoviteľ : 
Ľuboš Sabo - Satez 

Krásnohorská 3121/2 

851 07 BRATISLAVA v 

zastúpení: Ľuboš Sabo 

Licencia: FT 001494 

IČO: 34 887 130 

DIČ: 10 255 49 162 

IČ DPH: SK 10 255 49 162 

Spoločnosť je zapísaná na OÚ Bratislava V, Kutlíkova 18,reg.č.1210/2001 sp.č.:Žo — 2001/02497/00003 

1.2 Objednávateľ : 
Obec Veľký Biel, Obecný úrad 

Železničná 76 

900 24 Veľký Biel 

IČO: 00 305 146 

DIČ: 2020 662 303 

IČ DPH: 

čl. 2 
Úvodné ustanovenia 

2.1 Zhotoviteľ je prevádzkovateľom technickej služby podľa 57 odst. l zákona č.473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti. 

2.2 Objednávateľ požaduje poskytnutie služieb v súlade s licenciou zhotoviteľa podľa zákona č.473/2005. 

čl. 3 
Predmet zmluvy 

3.1  Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť túto zmluvu, ktorej účelom je poskytovanie technických služieb podľa 57 

odst .l zákona č.473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu: predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízie 

a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcim 

sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste a ich okolí a to výlučne na 

základe jednotlivých objednávok alebo zmlúv s Objednávateľom. 

čl. 4 
Realizácia 

4.1 Realizácia sa uskutočňuje výlučne na základe konkrétnej objednávky alebo zmluvy s Objednávateľom, v ktorej 

bude špecifikovaný druh služby alebo dodania tovaru, miesto dodania, termín dodania, záručná doba a cena, 

prípadne iné dohodnuté podmienky 

4.2  Bez konkrétnej objednávky alebo zmluvy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom nevzniká zmluvným stranám na 

základe tejto zmluvy žiadny záväzok. 

čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

5.1  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre Zhotoviteľa a druhý pre Objednávateľa a je 

uzatvorená na dobu neurčitú. 



5.2 Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana v súlade z Obchodným zákonníkom. 

V Bratislave dňa 19.09.2018 

    Podpísané     Podpísané 

Zhotoviteľ      objednávateľ 

Sabo Ľuboš -  SATEZ 

Krásnohorská 2 , Bratislava 

ICO: 34 887 130 


