
      

  ZMLUVA O POSKYTOVANÍ  TECHNICKEJ  SLUŽBY
                                Servisná zmluva                                                                        

                                                                                              
                           Článok l

                                                    Zmluvné strany

Odberateľ :              
Názov :                 Obec Jastrabie nad Topľou          
Adresa:                               Jastrabie nad Topľou 113, 094 35 Soľ
IČO:/Č.OP./                 00332445
IČ DPH /DIČ/ :   2020641073
Živnostenský register:         -
Zastúpený:                          Michal Džuka, starosta

Dodávateľ:
Názov :                 Jozef  Tőrők – ELAKPRO
Adresa :                 Soľ č. 270, 094 35 Soľ
IČO:                 33271747
IČ DPH :                 SK 1022393801
Číslo licencie:                 FT 001099
Živnostenský register:         Obvodný úrad Vranov nad Topľou, ŽR č. : 713 – 2508
Bankové spojenie :              Tatra Banka,  Vranov nad Topľou
Číslo účtu :                  2923852569/1100
Zastúpený :                  Jozef  Tőrők

                                                                  Článok 2
                                                        Úvodné ustanovenia

Táto zmluva sa uzatvára v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z. z. v znení jeho zmien a dodatkov, v súlade 
so zákonom č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov /zákon o súkromnej bezpečnosti/ v znení zákona č 330/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 
598/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., v znení ďalších zmien 
a dodatkov.

                                                                              Článok  3
                                                                                Predmet zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť túto zmluvu ktorej  účelom je poskytovanie technickej  služby podľa § 7 ods. 1 
zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu: predaj, projektovanie, montáž, revízia, oprava a servis poplachových 
systémov narušenia a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na 
chránenom mieste, alebo ich okolí.

                                                                  Článok 4
                      Realizácia

4.1. Realizácia sa uskutoční na základe písomnej objednávky odberateľa v dohodnutom termíne odsúhlasenom 
odberateľom.
4.2. Odberateľ je povinný vopred, v primeranom rozsahu oboznámiť dodávateľa s objektom a s režimom na  
objekte. 

                 4.3. Ak zhotoviteľ zhotovuje vec u objednávateľa, na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý objednávateľ obstaral
objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a je jej vlastníkom.

4.
                                                          Článok 5

        Cena a platobné podmienky
5.1. Cena za montáž zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich 
sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste, alebo ich okolí, bude stanovená na 
základe rozpočtu odsúhlaseného odberateľom.
5.2.Cena revízií, funkčných skúšok a servisných prác je stanovená podľa „ Cenníka – č.1 “, ktorý je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. Cena za prevedené revízie, funkčné skúšky a servisné práce bude vyúčtovaná faktúrou splatnou  
do 14 dní odo dňa vystavenia a obdržania vyúčtovania.              
5.3.V prípade, že odberateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote splatnosti, dodávateľ je oprávnený uplatniť si voči 
nemu právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania.  
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                                                            Článok 6
                                                                            Ďalšie náklady
6.1.Náklady na materiál a ostatné práce súvisiace s prípadnými opravami, nie sú zahrnuté v cene a budú dodané a 
faktúrované na základe odsúhlasenia odberateľom. 

        Článok  7
                                                   Montáž a obsluha

7.1. Dodávateľ uskutoční realizáciu v súlade s platnými technickými normami. 
7.2. Pred uvedením zariadenia do skúšobnej prevádzky odberateľ určí osobu, ktorá bude zodpovedná za obsluhu 
zariadenia. Dodávateľ vykoná zaškolenie a odovzdá užívateľský návod na používanie osobe zodpovednej za obsluhu 
zariadenia.
7.3 Odberateľ skontroluje aspoň raz za mesiac funkčnosť systému. Odberateľ ani tretia osoba nesmie zasahovať do 
zariadenia alebo jeho nastavenia nad rámec postupov uvedených v príslušnom užívateľskom návode. 
7.4. Odberateľ je povinný utajiť pred tretími osobami informácie o technickom riešení zariadenia, spôsobe jeho 
vypnutia a prenose poplachovej správy.          
    
                                                                              Článok 8

                                             Záručná doba
8.1. Záručná doba  začína plynúť odovzdaním zariadenia. Dodávateľ poskytuje dĺžku záručnej doby podľa platných 
zákonov. Záruka sa vzťahuje výlučne na funkčnosť kompletného dodaného zariadenia.  

       8.2. Nároky zo záruky sú vylúčené, ak:
a) zariadenie bolo použité spôsobom, ktorý je v rozpore s postupmi uvedenými v dodanom užívateľskom 
návode
b) porucha bola zapríčinená neodbornou manipuláciou cudzej osoby, alebo bola spôsobená úmyselným 
poškodením zo strany odberateľa, prípadne tretej osoby 

             c) na zariadení bol vykonaný servisný zásah odberateľom, alebo treťou osobou
             d) porucha bola vyvolaná vplyvmi mimo rámca stanovených technických podmienok 
                 (prepätie zo siete, úder blesku, pôsobenie vody a  pod.)          
8.3. Vznik poruchy v záručnej dobe je odberateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dodávateľovi a uviesť, ako 
sa porucha prejavuje.

                                                Článok 9
                                             Zánik zmluvy

9.1.Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť zmluvy je možné predčasne ukončiť písomnou výpoveďou 
jednej zo zmluvných strán. Výpovedná lehota zmluvy je jeden mesiac.
9.2.Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu ukončiť písomnou výpoveďou, doručenou druhej strane.
Zmluva zanikne uplynutím výpovednej lehoty jeden mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená. 

                Článok 10
       Záverečné ustanovenie

10.1. Táto zmluva ruší a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy a dodatky uzatvorené medzi zmluvnými stranami. 
10.2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch  vyhotoveniach, po ich podpise obdrží každá zmluvná strana po jednom 
vyhotovení.
10.3. Zmluvné strany  prehlasujú, že zmluva nebola  uzatvorená v tiesni, zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
10.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia.

V ….....................................     dňa:...........................................
                                             

.…............................................ .................................................
Za odberateľa: Za  dodávateľa


