
Zmluva o poskytovaní technickej služby  

č. 1/2020 
Zmluvné strany: 
 

Dodávateľ:   

Obchodné meno: NOVA TRAINING, s. r. o.  

Adresa:   Popradská 86, 040 11 Košice 

V zastúpení:  Ing. Jozef Fencik, konateľ spoločnosti 

IČO:   36 195 219 

DIČ/IČ DPH:  2021514572/ SK2021514572 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu/IBAN:  2626111967/1100, SK59 1100 0000 0026 2611 1967 

Číslo licencie:   PT 002847 

 

Odberateľ:    

Obchodné meno: Obec Ložín  

Adresa:   Obecný úrad Ložín 31, 072 05 Bracovce 

V zastúpení:   Mgr. Monika Pastírová, starostka obce 

IČO:   00 325 449 

DIČ:   2020738984 

                                              

 

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 v 

znení zmien a dodatkov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti.     

 

ČL.1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.1 Dodávateľ je prevádzkovateľom technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o    

súkromnej bezpečnosti. 

1.2 Odberateľ požaduje poskytnutie služieb v súlade s licenciou dodávateľa podľa zákona č. 473/2005 Z. z.    

 

Čl. 2 

PREDMET ZMLUVY 

 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť túto zmluvu, ktorej účelom je realizácia technických služieb podľa 

§ 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž, údržba a servis zabezpečovacích 

systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na 

chránenom mieste alebo v ich okolí.  

2.2. Predmetom zmluvy je rozšírenie kamerového systému v obci Ložín a vypracovanie  bezpečnostného 

projektu  kamerového systému obce.  

 

 

Čl. 3 

 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

3.1. Cena predmetu zmluvy je stanovená na základe víťaznej cenovej ponuky z verejného obstarávania,  

ktorá je súčasťou zmluvy,  viď príloha č. 1.  

        Cena bez DPH: 4 199,50 EUR 

        DPH 20%:     839,90 EUR 

        Cena s DPH:         5 039,40 EUR  (slovom: päťtisíctridsaťdeväť 40/100 EUR )  
3.2. Dodávateľ  zodpovedá za to, že faktúra  bude spĺňať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH   

v platnom znení. 

3.3.  Lehota splatnosti faktúry je  30 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi. 



       

Čl. 4 

 MIESTO  A TERMÍN  REALIZÁCIE   

 

4.1. Miesto realizácie: Obec Ložín  

4.2. Termín realizácie: do 30 dní od podpisu zmluvy  

4.3. Odberateľ vytvorí primerané podmienky, ktoré umožnia realizáciu dodávky riadne a včas, v opačnom 

prípade dodávateľ nezodpovedá za dodržanie dohodnutého termínu realizácie. 

4.4. Nesplnenie z objektívnych vonkajších príčin (tzv. vyššej moci) nebude pokladané za porušenie tejto 

zmluvy. 

Čl. 5 

DODACIE PODMIENKY 

 

5.1. Odberateľ je povinný vopred v primeranom rozsahu oboznámiť dodávateľa s objektom, jeho pôdorysmi  

a s režimom na objekte. 

5.2. Odberateľ presne stanoví, v ktorých častiach objektu požaduje realizáciu. 

5.3. Dodávateľ uskutoční realizáciu v súlade s platnými technickými parametrami. 

5.4. Namontovaním jednotlivých prvkov zariadenia  do objektu  prechádza  na odberateľa nebezpečenstvo  

škody na veci. 

5.5. Dodávateľ vykoná zaškolenie osôb  zodpovedných za obsluhu zariadenia. 

5.6. Odberateľ ani tretia osoba nesmie zasahovať do zariadenia alebo jeho nastavenia nad rámec postupov 

uvedených  v príslušnom užívateľskom návode.  

 

Čl. 6 

ZÁRUKY A ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

 

6.1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. 

1. Záruka sa vzťahuje na prípadne skryté vady, funkčné vady a vady spôsobené pri výrobe. Rovnako sa 

záruka vzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené pri inštalácii zariadení pracovníkmi dodávateľa.  

2. Záručný servis a oprava bude vykonaná bezplatne. 

3. Odberateľ je povinný uhradiť  cestovné náklady – 20,00 EUR bez DPH za každý výjazd.  

   4. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi vzniknuté vady bez zbytočného odkladu a uviesť ako sa 

porucha  prejavuje. 

 

6.2. Záruka sa nevzťahuje: 

1. Na poruchy spôsobené nedodržaním zásad používania. 

2. Na poruchy spôsobené mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného poškodenia. 

3. Na produkty elektricky poškodené neodborným zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením 

elektrostatického výboja. 

4. Na produkty poškodené prírodnými živlami (úder blesku, pôsobenie vody a pod.). 

5. Na operačný systém a firmware, alebo predinštalované programové vybavenie poškodené 

nesprávnym používaním, alebo vplyvom počítačového vírusu, ani na prípadné škody v tomto 

dôsledku vzniknuté. 

6. Na poruchy spôsobené úmyselným poškodením zo strany odberateľa alebo tretej osoby.  

7.   Ak na zariadení boli odstránené, pozmenené alebo znečitateľnené identifikačné štítky alebo nálepky  

dodávateľa, výrobcu alebo distribútora. 

 

6.3. Neoprávnená reklamácia: 

1. Pokiaľ bude pri oprave zistená skutočnosť, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo 

záručných opráv alebo sa závada popisovaná zákazníkom na výrobku neprejaví,  je odberateľ 

povinný zaplatiť a uhradiť náklady spojené s testovaním a manipuláciou (19,00 € bez DPH za 

každú, aj začatú hodinu). 

2. V prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, budú všetky náklady 

spojené s vybavením reklamácie vyfakturované odberateľovi a odberateľovi bude tovar vrátený až 

po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu. 

 

 

 

 



Čl. 7 

PORUŠENIE ZMLUVNÝCH PODMIENOK A ZMLUVNÁ POKUTA 
        

Zmluvné strany sa dohodli, že: 

7.1. v prípade omeškania s úhradou peňažného záväzku si dodávateľ môže  uplatniť zmluvnú pokutu  vo 

výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, 

7.2.   pri nedodržaní termínu zo strany dodávateľa uvedeného v bode 4.2 tejto zmluvy si odberateľ môže 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za každý deň omeškania. 

 

Čl. 8 

MONTÁŽNE ELEKTRONICKÉ UZAMKNUTIE 

 
8.1. Montážne elektronické uzamknutie zariadenia je úkon, ktorý chráni pred neoprávnenými zmenami jeho  

nastavenia. 

8.2. Dodávateľ má právo počas platnosti tejto zmluvy vykonať montážne elektronické uzamknutie. 

8.3. Ak má odberateľ voči dodávateľovi vyrovnané všetky záväzky, dodávateľ je povinný po ukončení 

platnosti tejto zmluvy na požiadanie odberateľa bezodplatne umožniť zmenu nastavenia zariadenia – 

zrušením uzamknutia alebo poskytnutím montážneho kódu. 

 

Čl. 9 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

9.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť sa automaticky ukončí uplynutím záručnej doby. 

9.2. Platnosť zmluvy je možné predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 

9.3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu písomne vypovedať. Zmluva zaniká doručením 

písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

9.4. Zmluvné strany sú povinné do 30 dní od zániku záväzkového vzťahu vysporiadať vzájomné práva a 

povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 

9.5. Zmluvu možno meniť alebo upraviť iba na základe dohody zmluvných strán, formou písomného  

dodatku, podpísaného štatutárnymi zástupcami obidvoch strán. 

9.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného  

zákonníka  a príslušnými právnymi normami. 

9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch  vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží  po jednom 

vyhotovení. 

9.8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, bola uzatvorená slobodne, vážne, určito,  

zrozumiteľne, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju zo slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými 

podpismi. 

9.9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom   

nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke obce. 

 

Ložín, 02.10.2020                                                  

 

 

Za dodávateľa:                                                                           Za odberateľa:  

 

 

 

        

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

       Ing. Jozef  Fencik                                                                   Mgr. Monika Pastírová 

    riaditeľ spoločnosti                                                                          starostka obce 

 

 

 

 

 

 


