
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY

Číslozmluvy I
Prilohy: 1/1 Cenník

Článok I
Zmluvné strany

Odberateľ:
Názov: .: -

Adresa: Gaštanová 167 Q
iČO ‘D

IČDPH(DIČ): fl

Telef:
Bankové spojenie:
čislo účtu:
v zastúpeni, funkcia:

Dodávatel‘:
Licencia číslo: PT003075
Názov: SECTEL,s.r.o.
Adresa: Holešovská 1015128, 95193 Topoľčianky
iČo: 45296740
iČ DPH (DIČ): SK2022937719
Telefón, e-mail 0905443011, secteI@sectel.sk
Bankové spojenie: VUB Nitra exp. ZI. Moravce
číslo účtu: 268250725310200
v zastúpení, funkcia Ing. Milan Švolík - konater

Táto zmiuva 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.

Článok 2
Úvodné ustanovenia

1. Dodávater je prevádzkovatefom techníckej služby podra ~ 7 ods. 1 zákona Č. 473/2005 Z. z. O súkromnej
bezpečnosti.

2. Odberateľ požaduje poskytnutie služieb v súlade s licenciou dodávateľa podďa zákona Č. 473/2005 Z. z.

Článok3
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť túto zmluvu, ktorej úČelom je poskytovanie technických služieb podľa * 7
ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž, údržba a servis, revizie zabezpečovacích systémov,
poplachových systémov a systémov a zahadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby
v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

2. Rozsah plnenia dodávateľa:
• vykonávanie servisu a opráv elektrickej zabezpečovacej signalizácie (dalej len EZS)
• vykonávanie revizie EZS
• vykonávanie montáže EZS

Termín revízie a funkčných skúšok EZS (na základe objednávky odberateía)



Článok 4

Miesto poskytovania technickej služby:

Článok 5
Cena a úhrady faktúr

1. Cena za poskytované služby bude účtovaná podľa cennika ktorý je samostatnou prílohou tejto zmluvy.
V prípade vykonania dodávky materiálu a prác neuvedených v cenniku sa materiály a práce ocenia
individuálnou kalkuláciou.

2. Splatnosťfaktúrje 14 dní.
3. Odberateľ sa zavázuje uhradiť fakturovanú sumu v stanovenom termíne.
4. V pripade, že odberatef neuhradí fakturovanú sumu v lehote splatnosti, dodávater je oprávnený uplatniť si voči

nemu právo na zmluvnů pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Článok 6
Zánik zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Platnosť zmluvy je možné predčasne ukončiť pisomnou dohodou zmluvných strán.
3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu písomne vypovedať. Zmluva zaniká doručením písomnej

výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Zmluvné strany sú povinné do 30 dní od zániku závázkového vzťahu vysporiadať vzájomné práva a povinnosti

vyplývajúce Z tejto zmluvy
5. Ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania ostávajú

zachované aj v pripade zrušenia tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán

Článok 10
Záverečné ustanovenia

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

2. Túto zmluvu je možné menif len písomnými dodatkami podpisanými oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po ich podpise obdržl každá zmluvná strana Po jednom

rovnopise.
4. Osoby podpisujůce túto zmluvu v mene zmluvných strán vyhlasujú, že sú pIne spósobilé 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 sůlade so zákonom Č. 47312005 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.

OBEC BSLIADICE 5ECTEL.s.r.o.urad

95~
IČO;


