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Zmluva č. 24/21/004 

o poskytovaní služieb dokumentujúcej osoby 
 

 

Poskytovateľ:   Defense Pro, s.r.o. 

Sídlo:    Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok 

Bankové spojenie:  TATRA BANKA, a.s. 

    SK02 1100 0000 0029 4707 3965 

IČO:    47 831 456 

IČDPH:   SK2024117172 

Konajúca prostredníctvom: Mgr. Peter Iró 

 

a 

 

Objednávateľ: Obec Hrubá Borša  

Sídlo:    Maloboršanská ulica 73/37 

IČO:    00305979 

DIČ :    2021006647 

Konajúca prostredníctvom: Mgr. Ján Klačko, starosta obce  

  

  

podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 
predpisov sa zmluvné strany dohodli na nižšie uvedenom znení Zmluvy 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom plnenia tejto zmluvy je získavanie použiteľných dôkazných 

prostriedkov/podkladov potrebných na rozhodnutie obce o udelení pokuty podľa §139a ods. 7 

zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, konkr. porušenia zákazu zastavenia a státia 

v zmysle §25 zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov písm. a) až u); podkladmi sú najmä: 

 

a)  fotodokumentácia alebo videozáznam o porušení povinnosti držiteľa vozidla a 

b)  údaje o skutku a vozidle, ktorým bola povinnosť držiteľa vozidla porušená 

 

Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom poskytovateľ (ďalej ako „Dokumentujúca osoba“) 

rozumie technický prostriedok, ktorý využíva obec. 

 

Článok II. 

Miesto plnenia zmluvy 

 

Miestom plnenia zmluvy je kataster Obce Hrubá Borša, pričom dokumentujúca 

osoba bude získavať dôkazné prostriedky pre obec na celom jej území. 

 

Článok III. 

Získavanie dôkazných prostriedkov 

 

http://www.defensepro.sk/


 

 

www.defensepro.sk 

+421 905 353 291 

Dokumentujúca osoba získava dôkazné prostriedky prostredníctvom svojich 

zamestnancov a to 

a) Na telefonické privolanie povereného zástupcu obce ( Zoznam kontaktných osôb tvorí 

Prílohu č.1 tejto zmluvy) 

b) V čase výkonu hliadkovacej činnosti v obci ( v prípade, že má obec platnú zmluvu 

o poskytovaní bezpečnostných služieb). 

 

Po príjazde k vozidlu je pracovník dokumentujúcej osoby povinný zadokumentovať 

porušenie pravidiel cestnej premávky tak, aby z dôkazov bolo možné okamžite dospieť 

k záveru, že sa skutok stal. Postupovať tak bude v zmysle štandardizovaného postupu pre 

získavanie dôkazných prostriedkov. 

 

Za účelom konania o správnom delikte pri konaní obce sa ako podklad použije dôkaz, 

ktorý bol zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré schválila obec. Špecifikácia 

technických prostriedkov využívaných obcou prostredníctvom dokumentujúcej osoby 

tvorí Prílohu č.2  tejto zmluvy.   

 

Zadokumentovaním porušenia pravidiel cestnej premávky vyhotoví pracovník 

dokumentujúcej osoby záznam o priestupku v zmysle Čl. I., písm. a) a b) tejto zmluvy, 

následne záznam vyhotoví a prichytí ho vo forme oznámenia o zaevidovaní priestupku 

motorového vozidla na okno vodiča. Vzor oznámenia o zaevidovaní priestupku tvorí 

Prílohu č.3 tejto zmluvy.  

 

Následne po vyhotovení oznámenia o zaevidovaní priestupku k nemu priloží pracovník 

dokumentujúcej osoby prílohy v zmysle Čl. písm. a), čo predstavuje kompletný záznam 

vrátane dôkazných materiálov. Vzor Záznamu o priestupku tvorí Prílohu č.4 tejto 

zmluvy. 

 

Záznam vrátane príloh bude dokumentujúcou osobou odoslaný zo schránky 

@defensepro.sk na e-mail obce najneskôr do 2 hodín od zadokumentovania priestupku.  

 

Článok IV. 

Doba plnenia  

 

Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva 

nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť podľa zásad osobitnej 

právnej úpravy. Dobu plnenia je možné po dohode oboch zmluvných strán skrátiť. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

a)  zabezpečiť výkon plnenia podľa Článku I. a II. tejto zmluvy prostredníctvom 

svojich zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky určené 

objednávateľom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

b) poskytovateľ zabezpečí, aby boli jeho zamestnanci vyškolení na účel plnenia 

zmluvy, ovládali štandardizovaný postup operácií schválený obomi zmluvnými 

stranami a platnú legislatívu. 
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c) vystaviť na základe písomnej žiadosti objednávateľa výpisy z lokalizátorov 

GPS umiestnených v služobných vozidlách plniacich predmet zmluvy 

v zmysle Článku I. písm.a) (hliadkovacia a kontrolná činnosť). 

2. Poskytovateľ zodpovedá: 

a) za technické zabezpečenie, výstroj a výzbroj svojich zamestnancov a ich 

priebežnú odbornú prípravu a výcvik, 

b) za škody, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti so zavineným konaním 

zamestnancov poskytovateľa počas výkonu služby alebo zanedbaním ich 

pracovných povinností. 

3. Poskytovateľ je povinný: 

a) poskytovať objednané služby podľa požiadaviek objednávateľa, najmä včas, 

presne, v požadovanej kvalite a v medziach zákona, 

b) poskytovať objednané služby tak, aby nedošlo k poškodeniu mena 

objednávateľa a obce 

4. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť, aby bol poskytovateľ náležite poučený o požiadavkách na výkon 

služby, 

b) riadne uhrádzať zmluvný poplatok za poskytnuté služby v prospech 

poskytovateľa, cenník služieb tvorí Prílohu č.5 tejto zmluvy. 

5. Objednávateľ má právo: 

a) kontrolovať výkon služby, 

b) upresňovať požiadavky na výkon služby. 

 

Článok VI. 

Zmluvná odmena 

1. Mesačný paušálny poplatok 

a) za činnosti vykonávané poskytovateľom špecifikované v Čl. I. a Čl.III tejto 

zmluvy bol dohodnutý mesačný paušálny poplatok a rozsah poskytovaných služieb 

zahrnutých v rámci mesačného paušálneho poplatku, konkrétne uvedené v cenníku 

služieb, ktorý predstavuje neoddeliteľnú prílohu č. 5. 

b) počas platnosti zmluvy sa objednávateľ zaväzuje včas uhrádzať paušálny mesačný 

poplatok. Odmena poskytovateľa v zmysle mesačného paušálneho poplatku je 

splatná k 10 dňu kalendárneho mesiaca za daný kalendárny  mesiac.  

c) zmluvné strany sa dohodli, že počnúc druhým rokom trvania tejto zmluvy je 

poskytovateľ oprávnený každoročne jeden krát zvýšiť dohodnutý mesačný 

paušálny poplatok o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR za 

predchádzajúci kalendárny rok; zvýšenie mesačného paušálneho poplatku je 

poskytovateľ povinný objednávateľovi písomne ohlásiť.  

 

2. Odmena za poskytované služby 

a) pre prípad poskytovania služieb v zmysle Čl. III. písm. a) spojených s vyhotovením 

záznamu na telefonické privolanie objednávateľa si nárok na odmenu uplatní 

osobitným účtovno-daňovým dokladom (ďalej len faktúra),   a to začiatkom mesiaca 

za uplynulý mesiac.   

b) faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, bude vystavená a zaslaná 

elektronicky do elektronickej schránky obce. Súhlas so zasielaním elektronickej 

faktúry tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. 

c) v prípade omeškania platby zaplatí objednávateľ poskytovateľovi dojednaný úrok z 

omeškania vo výške 0,05 % a to z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 
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Článok VII. 

Spôsoby a lehoty ukončenia zmluvného vzťahu 

 

1. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou. Výpoveď nie je potrebné 

odôvodniť. Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany rovnaká, a je tri mesiace. 

Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, 

v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

2. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť a to v prípade, že dôjde zo strany 

poskytovateľa k zvlášť hrubému porušeniu podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

Za zvlášť hrubé porušenie tejto zmluvy sa považuje porušenie povinnosti vymedzenej  

v Článku V. V danom prípade k zániku zmluvného vzťahu dochádza doručením 

odstúpenia  od zmluvy poskytovateľovi. 

 

 

Článok VIII. 

Osobitné ustanovenia o mlčanlivosti 

 

1. Zmluvné strany sú povinné počas plnenia zmluvy a aj v budúcnosti po ukončení tejto 

zmluvy  zachovávať mlčanlivosť o jednotlivých ustanoveniach tejto zmluvy, ako aj 

o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri uskutočňovaní činností podľa 

tejto zmluvy, najmä o osobných údajoch, metódach a pracovných postupoch 

poskytovateľa.  

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach 

a dôverných informáciách, ktoré im druhá zmluvná strana alebo tretia osoba oznámili 

v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy a zaväzujú sa neposkytovať údaje a informácie 

získané od druhej zmluvnej strany alebo tretej osoby iným, touto zmluvou 

nedotknutým osobám. 

 

 

Článok IX. 

Poistenie zodpovednosť za škody 

 

Poskytovateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy má uzatvorenú poistnú  

zmluvu na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inej osobe na zdraví a majetku v 

súvislosti s vykonávaním činnosti poisteného alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi na 

výšku 300.000,00 €, a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na zdraví, 

usmrtením, poškodením alebo zničením veci na výšku 13.500,00 €. 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie 

neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., v platnom 

znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Všetky zmeny a dodatky tejto Zmluvy musia byť vykonané v písomnej forme a musia 

byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom všetky vyhotovenia majú 

platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie. 
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4.        Zmluvné strany potvrdzujú, že túto zmluvu podpísali  bez akéhokoľvek nátlaku, 

slobodne a vážne, že jej obsahu porozumeli a na znak toho ju aj podpisujú. 

 

Prílohy: 

Príloha č.1:  Zoznam kontaktných osôb 

Príloha č.2 :  Špecifikácia technických prostriedkov  

Príloha č.3 : Vzor oznámenia o zaevidovaní priestupku 

Príloha č.4 :  Vzor záznamu o priestupku zasielaný pre obec 

Príloha č.5 :  Cenník služieb 

Príloha č.6: Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry 

     

 

 

V obci Hrubá Borša, dňa 22.12.2021 

 

      

 

 

                         

         

 ..........……………………………                             ……............................………… 

                        Obec Hrubá Borša                                                  Defense Pro, s.r.o. 

                                     Mgr. Peter Iró 
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Príloha č. 1 

Zoznam kontaktných  osôb 
 

 

Meno a priezvisko:    Tel. kontakt:    Číslo OP: 

 

 

Ján Klačko 

....................................                      ........................................                  ............................. 

 

 

 

Maroš Blaho 

......................................                     ........................................               ................................ 

 

 

 

 

....................................                      ........................................                  ............................. 

 

 

 

 

 

......................................                     ........................................               ................................ 

 

 

 

 

 

....................................                     .........................................             ................................... 

 

 

 

 

NÁZOV OBJEKTU: Obec Hrubá Borša 

 

 

Kontakt pre telefonické privolanie/odvolanie hliadky - 0948 588 865, 0948 684 548 
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Príloha č. 2 

Špecifikácia technických prostriedkov 

 
1. Záznamenávajúce zariadenie  

iPad 10.2 64 GB WiFi Cellular Strieborný 2021 

 

Tablet – displej 10.2 " 2160 × 1620 Retina, Apple A13 Bionic, interná pamäť 64 GB, WiFi, Bluetooth, 

4G/LTE, webkamera 8 Mpx+12 Mpx, výdrž batérie až 10 h, hmotnosť 490g, Lightning, iPadOS 

 

2. Profesionálna mobilná termolačiareň  

BROTHER Rugged Jet RJ-4250WB 

 

RJ-4250WB 

Print Speed: Maximum 127 mm/s 

Technology: Direct Thermal Printing 

Resolution: 203 dpi x 203 dpi 

Paper: Roll feed 

Roll outside diameter (max) 58 mm 

Šírka rolky max. 114 mm / min 45 mm 

Rozhranie USB + Bluetooth 
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Príloha č. 3 

Vzor oznámenia o zaevidovaní priestupku 

 
Oznámenie pre vodiča o zaevidovaní spáchaného priestupku 

 
Dopustili ste sa 

Porušenia zákazu zastavenia a státia v zmysle § 25 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkr. písm. 

a) V neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti 

 

ŠPZ vozidla:      PK000PK 

Porušenia ste sa dopustili v katastri:    Obec Hrubá Borša 

Dňa:        12.10.2021 

V čase:      20:02 

GPS súradnice vozidla v čase spáchania skutku:       48.28861, 17.222238 

Dokumentujúca osoba: Zisťovanie podkladov k skutku vykonala spol. Defense Pro, s.r.o. 

Priestupok bol zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré využíva obec. 

Priestupok bude riešený z rozhodnutia príslušnej obce vyvodením objektívnej zodpovednosti. 

 

Podľa § 139a ods. 7 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

(7) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa §6a písm.e), orgán Policajného zboru alebo 

obec uloží pokutu 

a)  198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený 

zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so 

zdravotným postihnutím, 

b)  78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako je uvedené 

v písmene a) 
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Príloha č. 4 

Vzor záznamu o priestupku zasielaný na obec 

 
Oznámenie pre obec o zaevidovaní spáchaného priestupku 

 

 
 

Záznam z priestupku na úseku dopravy č. 202110003 
 

Porušenia zákazu zastavenia a státia v zmysle § 25 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkr. písm. 

 
s) Na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch v mieste, kde 

to nie je dovolené dopravnou značkou 
 

ŠPZ vozidla:                                                                   PK000PK 
Porušenia ste sa dopustili v katastri:                          Obec Hrubá Borša 
Dňa:                                                                                12.10.2021 
V čase:                                                                            19:25:00 
GPS súradnice vozidla v čase spáchania skutku:      48.28861, 17.222238 
Na telefonické privolanie:                                             Áno 
Vytvorené v čase hliadkovania:                                   Nie 
 

Dokumentujúca osoba: Zisťovanie podkladov k skutku vykonala spol.  
Defense Pro, s.r.o. 

 
Priestupok bol zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré využíva obec. 

Priestupok bude riešený z rozhodnutia príslušnej obce vyvodením objektívnej zodpovednosti. 
 

Podľa § 139a ods. 7 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

(7) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa §6a písm.e), orgán Policajného zboru alebo 
obec 

uloží pokutu 
a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený zákaz 

zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, 
b) 78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako je uvedené v písmene a) 

 
 
 
 
Záznam vypracoval 
zamestnanec Defense Pro, s.r.o. 
Meno, Priezvisko, Podpis 

 

 
 *Prílohou k záznamu sú fotogtafie vozidla v čase spáchania skutku. Fotografie sú zaznamenané tak, že 

na základe nich je jednoznačne preukázateľné to, že skutok sa stal.  
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Príloha č. 5 

Cenník služieb 
 
 

 
Poplatky za poskytované služby 

 
 

V prípade uzatvorenej zmluvy o ochrane obce vytvárame záznamy o spáchaní priestupku 
automaticky, popri výkone hliadkovacej činnosti. 
 

 

 

 

K cene bude fakturovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesačný paušálny poplatok za poskytovanie služby 175€/mesiac 

Mesačný paušálny poplatok, v prípade uzatvorenej zmluvy o ochrane obce 155€/mesiac 

Telefonické privolanie hliadky vrátane vypracovania záznamu 25€/výjazd 

Telefonické odvolanie hliadky do 1 minúty bezplatne 

1 výjazd hliadky na telefonické privolanie a vypracovanie záznamu bezplatne 

Výpis z GPS lokalizátorov v služobnom vozidle 10€ 

10 vypracovaných záznamov počas hliadkovania v priebehu 1 mesiaca bezplatne 

Záznamy nad rámec balíka - Každých začatých 10 vypracovaných záznamov 10€/jednorázovo 
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Príloha č. 6 

 

Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry 
 

v zmysle § 71 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len Súhlas)   

  

Objednávateľ  

 zástupca - meno*  

 adresa - bydlisko / 

sídlo  

 telefón / mobil  

 kontaktný e-mail  

 IČO*  

 DIČ / IČ DPH *  

  

  

  

E-mailová adresa   

na zasielanie    

elektronických 

faktúr   

  

  

Objednávateľ týmto súhlasí s podmienkami zasielania elektronických faktúr . 

 

  

Dátum:  .........................    Podpis/pečiatka 

 

 

 

 

 

 
*Vyplňte v prípade udelenia  súhlasu organizáciou. 
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Podmienky zasielania elektronických faktúr 
  

1. Objednávateľ týmto v zmysle § 71 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty udeľuje spoločnosti Defense Pro, s.r.o. so sídlom Moyzesova 4/A, 902 01 

Pezinok súhlas na to, aby mu za dodané služby alebo tovar vystavoval faktúru v 

elektronickej forme (ďalej len elektronická faktúra).  

2. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty daňovým dokladom.   

3. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúr vyhotovených spoločnosťou 

Defense Pro, s.r.o. so sídlom Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok v elektronickej forme je 

zaručená elektronickou výmenou údajov a elektronickým podpisom podľa zákona č. 

215/2002 Z. z. o elektronickom podpise. 

4. Spoločnosť Defense Pro, s.r.o. so sídlom Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok sa zaväzuje 

elektronickú faktúru doručovať objednávateľovi prostredníctvom elektronickej pošty, a 

to na jeho e-mailovú adresu, ktorú poskytol spoločnosti Defense Pro, s.r.o. so sídlom 

Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok a ktorá je uvedená v Súhlase (ďalej len e-mailová 

adresa).  Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania. 

5. Objednávateľ je povinný neodkladne informovať spoločnosť Defense Pro, s.r.o. so 

sídlom Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať 

vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä o zmene e-

mailovej adresy.   

6. Odvolať tento Súhlas môže objednávateľ písomným oznámením, doručeným 

spoločnosti Defense Pro, s.r.o. so sídlom Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok. 

7. Objednávateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese uvedenej v 

Súhlase. Spoločnosť Defense Pro, s.r.o. so sídlom Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok 

nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku úniku údajov z poštovej schránky 

priradenej k e-mailovej adrese objednávateľa alebo v dôsledku úniku údajov z 

internetovej aplikácie odberateľa.   

8. Spoločnosť Defense Pro, s.r.o. so sídlom Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok 

nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje v prípade, že poškodenie alebo 

neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri doručovaní 

elektronickej faktúry prostredníctvom siete internet. Spoločnosť Defense Pro, s.r.o. so 

sídlom Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu 

nekvalitného pripojenia objednávateľa do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých 

na komunikačnej trase k objednávateľovi alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti 

objednávateľa nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.   

9. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa oobjednávateľ zaväzuje bez zbytočného 

odkladu informovať spoločnosť Defense Pro, s.r.o. so sídlom Moyzesova 4/A, 902 01 

Pezinok o tejto skutočnosti prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu 

faktury@defensepro.sk . V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti 

objednávateľa nie je spoločnosť Defense Pro, s.r.o. so sídlom Moyzesova 4/A, 902 01 

Pezinok povinná preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.   

10. Tieto podmienky sú prílohou Súhlasu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.  

  

 

 

http://www.defensepro.sk/
mailto:faktury@defensepro.sk

