
Servisná zmluva o poskytovaní technickej služby 
č.TS-FT 001396-2016/11

Článok 1 
Zmluvné strany

Odberateľ:
Názov: Obec Predajná
Adresa: Nám. J. Pejku 67
PSČ, obec 976 63 Predajná
IČO : 00313751
IČ DPH(DIČ): 2021169986
Obchodný register: 
Bankové spojenie: Primá banka Slovensko: SK41 5600 0000 00 2000710001
Zastúpený: Ing. Tatiana Čontofalská
Funkcia: starostka obce

Dodávateľ:
Názov: Ing. Miroslav Šifier CONEX
Adresa: Školská 532/2
PSČ, obec: 976 11 Selce
IČO: 10833293
IČ DPH(DIČ): 1029122292
Číslo licencie (473/2005 Z.z.) FT 001396
Obchodný register/živnost. oprav.: OU BB, odb. ŽP, živ. ref.č. 601-5678
Bankové spojenie: Tatrabanka č. účtu -IBAN: SK27 1100 0000 0026 2648 0658
Zastúpený: Ing. Miroslav Šifier
Funkcia: majiteľ spoločnosti

Táto zmluva sa uzatvára 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.

Servisná zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami zaručuje kompletný servis elektronického 
zabezpečovacieho systému a vykonávanie pravidelných prehliadok fyzického stavu zariadení EZS 
v objekte odberateľa.

Článok 2 
Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, začína platiť prvým dňom od podpisu zmluvnými stranami. 
Zmluva zaniká:
a) nezaplatením faktúry i napriek výzve dodávateľa po vykonaní servisných a revíznych prác
b) písomným rozviazaním zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka

Článok 3 
Realizácia

1. Realizácia sa uskutoční na základe písomnej objednávky odberateľa.
2. Odberateľ presne stanoví, v ktorých častiach objektu požaduje realizáciu (revíziu).
3. Akékoľvek požiadavky je odberateľ povinný vysloviť ešte pred uzatvorením tejto zmluvy.

a) Miesto realizácie
ak nie je zhodné s adresou objednávateľa
Názov:
Adresa:
PSČ/Obec:



b) Čas realizácie

1. Termín realizácie bude uvedený v objednávke.
2. Odberateľ vytvorí primerané podmienky, ktoré umožnia realizáciu dodávky riadne a včas, 

v opačnom prípade dodávateľ nezodpovedá za dodržanie dohodnutého termínu realizácie.
3. Nesplnenie z objektívnych vonkajších príčin (tzv. vyššej moci) nebude pokladané za porušenie 

tejto zmluvy.
Článok 4 

Cena

Po vykonaní servisných a revíznych prác na EZS sa cena stanoví po vzájomnej dohode oboch 
zmluvných strán na základe odsúhlasenej cenovej ponuky. Dopravné náklady budú fakturované podľa 
skutočnosti. Faktúra je splatná do 7 dní od jej vystavenia.

Článok 5
Práce vykonávané v rámci servisného zásahu (revízia)

1 .Dodávateľ uskutoční realizáciu v súlade s platnými technickými normami.

2.jedenkrát do roka vykoná pravidelnú skúšku (revíziu).

Táto skúška EZS zahŕňa:
- kontrolu napájacieho zdroja (vrátane pevného prívodu),
- záťažový test zálohovacieho akumulátora (a jeho prípadná výmena)
- kontrolu ústredne EZS a pripojenia kabeláže,
- akustickú skúšku vnútorných sirén,
- akustickú skúšku vonkajšej sirény a test zálohovacieho akumulátora (a jeho 

prípadnú výmenu),
- test hlasového telefónneho komunikátora (prípadnú zmenu tlf. čísel),
- test digitálneho komunikátora, kontrolu spojenia s PCO,
- kontrolu vysielača na PCO, kontrolu spojenia a záložného akumulátora,
- skúšku pokrytia pri detektoroch pohybu a ich prípadné nastavenie,
- kontrolu funkčnosti detektorov úniku plynu a požiarnych detektorov,
- kontrolu magnetických detektorov otvorenia,
- skúšku akustických detektorov rozbitia skla,
- kontrolu vysielacieho VF signálu pri všetkých bezdrôtových prvkoch, 
prípadne výmenu napájacích batérií.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov SR.

2. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po ich podpise obdrží každá zmluvná strana po 

jednom rovnopise.
4. Osoby podpisujúce túto zmluvu v mene zmluvných strán vyhlasujú, že sú plne spôsobilé 

a oprávnené podpísať 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.

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


