
Zmluva na poskytovanie technickej služby

Táto zmluva sa uzatvára v súlade so zákonom č. 473/2005 l.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.

1.0bjednávatel':
Správa kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava
so sídlom: Hlavná 17, Trnava
zastúpený: Mgr. Miroslavom Hrubým
IČO: 598 135
Bankové spojenie:
č.účtu:
Telefón:

2.00dávatel':
Pavol Bottek - POP ALARM
Tajovského 3, 917 08 Trnava
číslo licencie: FT 000068
prevádzka:Trstínska cesta 9,
Trnava
IČO: 30971578 _
Bankové spoienie·
č.účtu.:
Telefón: 0905/625646
Fax: 033/ 5545 278

LPredmet zmluvy - §7 ods.1 zákona č.473/2005 Z.z. o SB
Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie pravidelných odborných prehliadok

a skúšok funkčnosti (revízií) a servis poplachového systému na hlásenie narušenia -
elektrickej zabezpečovacej signalizácie nainštalovanej v objekte:

Prístavba Pohoda, Rybníková ul., Trnava

II.Práce zahrnuté v predmete zmluvy
Servisná zmluva Vám zaručuje:
a) Jedenkrát do roka vykonanie pravidelnej skúšky. Táto skúška ElS

zahŕňa:
- kontrolu napájacieho zdroja (vrátane pevného prívodu),
- záťažový test zálohovacieho akumulátora (a jeho prípadná výmena),
- kontrolu ústredne ElS a pripojenie kabeláže,
- akustickú skúšku vnútorných sirén,
- akustickú skúšku vonkajšej sirény a test zálohovacieho akumulátora
(a jeho prípadnú výmenu),

- test hlasového telefónneho komunikátora (príp.zmenu telef.čísel)
- test digitálneho komunikátora, kontrolu spojenia s VO,
- 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 pŕi všetkých bezdrôtových
detektoroch, prípadne výmenu napájacích batérií,

b) Jedenkrát ročne servisný zásah zdarma neprekračujúci jednu hodinu.
c) Prednostný servisný zásah a to najneskôr do 48 hodín od nahlásenia

poruchy (zväčša už v deň nahlásenia).
d) V prípade poruchy niektorého prvku ElS Vám bude počas jeho

opravy zapožičaný rovnaký prvok alebo funkčne zhodný. Funkčnosť
ElS tak zostane počas opravy prvku zachovaná.



III.Cena - ročný paušálny poplatok
Ročná suma za služby spojené so servisom elektrickej zabezpečovacej

signalizácie sa stanovuje na:
Spolu bez DPH:

" DPH 20%
Spolu s DPH

39,00
7,80

46,80 EUR

Po podpise zmluvy Vám bude vystavená faktúra so 14-dňovou splatnosťou. Ročný
paušálny poplatok je nevratný. Výška sumy môže byť v priebehu nasledujúcich rokov
upravovaná. O prípadnom zvýšení alebo znížení sumy budete včas písomne
informovaní.

IV. Dafšie náklady
V paušálnom poplatku nie sú zahrnuté náklady na dopravu, prípadné

náhradné
diely - materiál a ostatné práce súvisiace s prípadnými opravami EZS (oprava
nefunkčných prvkov, rozširovanie systému). Všetky prvky v záručnej dobe budú
opravené alebo vymenené zdarma (netýka sa batérií v bezdrôtových detektoroch).
Faktúra za dopravu a materiál Vám bude vystavená po servisnom zásahu.

V.Platnosť zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nadobúda platnosť prvým dňom od

podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na
webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
(www.skasz.tmava.sk).

Zmluva zaniká: a) -písomným rozviazaním zmluvy bez udania dôvodu
b) -automaticky po nezaplatení paušálneho poplatku na
ďal'šie obdobie,

Zmluva má dve strany a je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zo
zmluvných strán svojím poc'pisorn prijíma podmienky zmluvy.

Zmluva bola zverejnená dňa: ----:.~.....:q_._q_· _~_O.....;/~1 _

Dňa:---------

Za vykonávateja:
___ --------------fi------------

Za objednávate'
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Správa kul. a špc .4nr
m.."t::, Tma" �..

niavná 17
91'7 Oú TRNAVA

-~-------


