
Číslo zmluvy:   502016-27/L/NE

ZMLUVA 0 POSKYTOVANĺ TECHNICKEJ SLUŽBY
Táto zmluva sa uzatvára v súlade s Obchodným zákonnikom č. 513/1991  Z. z.v zneni jeho zmien

a do_datkov, v súlade so zákonom č. 473/2005 Z»z. o poskytovani služieb v oblasti súkromnej
bezpečnosti v zneni zmien a dodatkov a vyhlášky Ministerstva vnútra SFt č. 634/2005,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti.

Článok 1
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Poskytovatel':

Názov:
Adresa:
Zastúpený:
lčo:
DIČ:

IČ  DPH:

Bankové spojenie:
Registrácia:
F`egistračné číslo:

Názov:
Adresa:
Zastúpený:
lčo:
DIČ:

IČ  DPH:

Bankové spojenie:
Registrácia:
Registľačné číslo:
Technická služba:

ObeG Nedožery - Brezany
Družst@vnä 36?ť   97Ž 12 Ngdožery Brezany
JUDr,  MarEin  Mokľý

0031830&
ä0211$2737

SK2602ÔÔ0000000018429382

Mi!an Kiäba -ALÄRM SYSTÉM
Nitrjansk© Sučaiiy lž9,   972 21
Mi!an  Kiaba

40183165
10ä0053$06
SK1020053$06
SK0383505207Q0420i925386
živnosŤ®nský r©gisteí C}Ú  Prievidža
i 569/20$2
FT000635

Článok 2
Úvodné ustanovenia

1.           Poskytovateľ  je   prevádzkovatel'om   {echnickej   služby   podl'a   §   7   ods.1   zákona   č.   473/2005   Z.   z.   o súkromnej
bezpečnosti.

2.           Objednávateľ požaduje poskytnutie služieb v súlade s licenciou dodávatel'a podl'a zákona č. 473/2005 Z. z.

článok 3
Predmet zmluvy

3.1         Vykonávanie  praviclelných funkčných  skúšok poplachového systému  na  hlásenie narušenia / ďalej  len  psN / v zmysle
platnej vyhlášky TNl  33 45 91  / v objektoch objednávatel'a.

3.2        Vykonávanie pravidelných revizii  psN /v zmysle platnej vyhláškyTN133 45 91    /v objektoch objednávateľa.

3.3        Vykonávanie   funkčných   skúšok   alebo   revízii   za   úplatu   podľa   aktuálneho   cennĺka   vprípade   zmeny   inštalácie,
umiestnenia alebo doplnenia komponentov PSN.

3.4        Vykonávanie servisnej činnosti psN za úplatu v objektoch objednávateľa.

Článok 4
Záväzky poskytovatel'a

7,rn]L]vfl  {}  p()sky!(}vítní 'T`echnjckej  sliižb.v
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4 Poskytovatel' sa zaväzuje:

a)   1.   vykonávať predmet zmluvy v objekte:
Názc)vobjektu       : Obecný úrad
Adresa objektu      :  EBružsä©vná 367,   972 i2   Nedožeľy-Brezany

2.   vykonávať predmet zmluvy v objekte:
Názov objektu
Adresa objektu

Požiama zbľojnica
ui.  Hvi©zd®Siav®va   37®/ti,   97a flfi   Necložery-Brezany

3.   vykonávat' predmet zmluvy v objekte:
Názovobjektu       : Skladstrojov
Adresa objektu      :  ui, V. 8S. N©ď®ž©rskéh© qäs,   973 Éa   Nedožery-Bľezany

b)   vykonávať za  úplatu funkčné  skúšky,  alebo  revĺzie  aj  mimo zmluvne  dohodnutých  termínov   na  základe  pÍsomnej
požiadavky objednávateľa v lehote do 1  mesiaca ocl podania objednávky.

c)   vykonávať za  úplatu servjs a mon{áž PSN v objekte objednávatel`a  na základe pisomnej  požiadavky objednávatel'a
v lehote do  1  mesiaca od podania objednávky`

d)   udržiavať PSN vo funkčnom stave  a v prípade poruchy ju odstránit' najneskôr do 24 hod. od nahlásenia.

e)   po ukončení funkčnej skúšky alebo revizie  PSN do  14 dní oclovzdat' objednávateľovi pisomnú správu.

Článok 5
Záväzky objednávate!'a

5           0bjednávateľ sa zaväzuje:

a)   Umožniť   poskytovatel'ovi   a písomne   povereným   Vzickým,   alebo   právnickým   osobám   vstup   do   priestorov,
súvisiacich s inštaläciou  PSN a ochranou objektu.

b)   poskytnúť písomné materiály  týkajúce sa PSN.

c)   bezodkladne   informovat'   poskytovatel'a   ozmenách   vobjekte,    súvisiacjch   s PSN   /   zmeny   vzabezpečených
priestoroch  -  úprava  interiéru,  zmeny  v inšta!ácii  PSN  -  rozširovanie,  demontáž,  premiestňovanie  komponentov
PSN a pod. /

článok 6
Cena

1.    Cena za služby  je iirčená   v prílohe   č.1,  ktorá tvorí  prilohu tejto zmluvy.

článok 7
0bsluha

Objeclnávatel' skon{roluje aspoň raz za mesiac funkčnosť systému.
Objednávatel' ani tretia osoba  nesmie zasahovat' do zariadenia alebo jeho nastavenia  nad  rámec postupov uvedených
v pris!ušnom  užívateľskom návode`
Objednávateľ je  povinný utajit' pred tretĺmi osobami  informácie o technickom  riešení zariadenia,  spôsobe jeho vypnutia
a prenose poplachovej správy`

článok s
Mon€ážne elek8ronické uzamknutie

1.           Montážne elektronické uzamknutie zariadenia je úkon, ktorý chráni pred neoprávnenými zmenamijeho nastavenia.
2.           Poskytovatel' má právo počas platnosti tejto zmluvy vykonať montážne elektronické uzamknutie.
3.           Ak  má  objednávateľ  voči  poskytovatel'ovi  vyrovnané  všetky  záväzky,  poskytovatel' je  povinný  po  ukončení  platnosti

tejto zmluvy  na  požiadanie objednávateľa  bezodplatne  umožnit' zmenu  nastavenia zariadenia -zrušenim  uzamknutia
alebo poskytnutim montážneho kódu.

^`ériimi   2  z 3
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/
článok 9

Spoločné ustanovenia

Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

Zmluvu je možné ukončit':

a)   dohodou zmluvných strán
b)   výpoved`ou oboch zmluvných strán s  1-mesačnou výpovednou lehotou

Doručením výpovede a  uplynutím výpovednej doby táto zmluva zaniká.  Poskytovatel' má  právo na všetky vynaložené
nák'ady.

Do termínu odstúpenia má poskytovatel' nárok na úhradu zmluvne dohodnutej sumy.

Všetky ceny  podliehajú  vývoju  inflácie  a  môžu  byť upravené o  sumu  oficiálnej  miery  inflácie  vyhlasovanej  Štatistickým
úrad  SR.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  Že  cenu  za  sliižby    podl'a  Čl,  6   tejto  zmluvy je  možné  iipraviť  aj  v pripade,  ak
dôjde  k zmene  kritérií  pri jej  stanovení,  k zmene  výpočtu  alebo  k zmene  ostatných  nákladov  potrebných  pre  výpočet
ceny  za  služby.  Zmena  cien  môže  byt'  vykonaná  aj  bez  potreby  dodatku  zmluvy.  Vprĺpade,  že  zmluvné  strany
neakceptujú vykonané úpravy ceny, je to dôvod pre výpoveď tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami`

č'ánok 10
Záverečné ustanovenia

1.           Na vzt'ahy touto zmluvou neupravené sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych
predpisov SR.

2.           Túto zmluvu je možné menit' Ien písomnými dodatkamj podpísanými oboma zmluvnými stranami.
3.           Táto zmluva je platná  dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
4.          Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po ich podpise obdrží každá zmluvná strana po jednom

rovnopise.
5.           Osoby podpisujúce túto zmluvu v mene zmluvných strán vyhlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené podpisať túto

zmluvu a neexistuje žiadne obmedzenie alebo zákaz,  na základe ktorého by boli tieto osoby obmedzené podpísať túto
zmluvu a zaviazať zmluvné strany k povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy.

6.           Zmluvné strany túto zmluvu uzatvorjli v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. a prehlasujú, že zmluva nebola
uzatvorená v tiesni, zmluvné strany si zmluvu prečitali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju
podpisujú.

V Nitrianskych sučanoch, dňa: 02.11. 2016      V

za poskytovateľa (meno a podpis)

Strsníi   3 z 3

/

ednávatel

q_ _ fl l .qo4 l

eno a podpis)

Zinlu`.fi () po.skytwaní .ľcchiiickcj služb.v



PRÍLOHAč.1
K ZMLUVE 0 POSKYTOVANi TECHNICKEJ SLUŽBY

č. 502016-27/L/NE
ZO  DŇA 02,11 Ľ2016

Článok 6
Cena

6.1         0bjednávatel' sa zaväzuje uhradit'   poskytovateľovi  náklady vo výške  ll6,18 EUR   bez   DPH,    jednorázovo za vykonávanie
služieb podľa článku 3 bod   3.1. v objekte    Obecný úrad,   E9FužSÉ©vná 3$7,   973 íi2   Nedožery-Brezany .

6.2        0bjednávateľ sa zaväzuje uhradiť   pctskytovateľovi náklady vo výške l41,18  EUR   bez   DPH,    jednorázovo za vykonávanie
služieb podľa článku 3 bod   3.2. v objekte    Obecný úrad,   EB"žSŔ©vnä 3$7,   972 €2   Nedožery-Bľezany .

6.3        0bjednávatel' sa zaväzuje  uhradit'   poskytovateľovi  náklady vo výške 66,39  EUR   bez   DPH,    jednorázovo za vykonávanie
služieb podl'a článku 3 bod  3.1. v objekte    Požiarna zbrojnica,   u!.  mviezdos!avova   3?0/ti5   972 ť2   Nedožery-Brezany  .

6.4        0bjednávateľ sa zaväzuje uhradiť   poskytovateľovi  náklady vo výške 91,39  EUR   bez   DPH,    jednorázovo za  vykonávanie
služieb podľa článku 3 bod   3.2. v objekte    Požiama zbrojnica,   ui. Hviezdos!av®va   370/É,   $72 É2   Nedožery-Brezany  .

6.5        0bjednávateľ sa zaväzuje  uhradiť   poskytovateľovi  náklady vo výške 66,39  EUF{   bez   DPH,    jednorázovo za  vykonávanie
služieb podl'a článku 3 bod   3.1. v objekte    Sklad strojov,   ui. V.  8.  N©d®ä®ľskéh® $2$9   972  q2   Nedožery-Bľezany ,

6,6        0bjednávatel' sa zaväzuje  uhradiť   poskytovatel'ovi  náklady vo výške 91,39  EUR   bez   DPH,    jednorázovo za vykonávanie
služieb podľa Článku 3 bod   3.2. v objekte    Sklad strojov,   ui. V,  8.  Neciožeľského q26,   972 q2   Nedožeľy-Brezany .

6.7        K nákladom podl'a článku 6   ods`  6.1  alebo   6.2; 6.3alebo6.4;  6.5 alebo 6.6   budú pripočitané   dopravné náklady.

6.8        Faktúra     vystavená   podľa   ods.   6.1,     6.2,   6.3,   6.4,   6.5,   6.6  a   6.9  je   splatná   do   14   ÍŠ`ŕmásŕ)   dní   odo   dňa   doručenia
objednávateľovi.

6.9        V pripade  ak  faktúra    nie je  vystavená  v zmysle  platných  právnych  predpisov,  tejto  zmluvy  alebo  neobsahuje  predpísané
ná]ežitostí,  má  zmluvná  strana  -  objednávatel'  právo  vrátiť ju  do  termínu  splatnosti  zmluvnej  strane  -  poskytovateľovi  na
prepracovanie.    Nový   termín   splatnosti   fak{úry   začína   plynút'   dňom   doručenia   opravenej   faktúry   zmluvnej   strane   -
objednávateľovi  .

6.10     Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že    náklady  podľa  čl.  6  bod  6.1,  6.2,  6,3,  6.4,  6.5,  6.6    tejto  zmluvy  je  možné  menit'  len  na
základe dohody zmluvných strán dodatkom k tejto zmluve  . V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú na vykonaní úpravy
ceny nákladov, je to dôvod pre výpoveď  tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami podl'a článku gt ocls. 9.2  tejto zmluvy,

6.11      Vykonávanie  servisnej  činnosti  podl'a  článku  3  bod  3.4  bude  fakturované  sumou  16,20  EUR  bez  DPH  za  1   hodinu    +
dopravné náklady .

6.12     Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.  K cenám bude pripočitaná aktuálne platná DPH.

V Nitrianských   Sučanoch, ciňa 02.11.2016

za poskytovatel'a (meno a podpis)

V  Nedožery-Bľezany, dňa
r2 . „ ,_ €01 (

a podpis)


