
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY č. 6/2013
(servisná zmluva)

Odberateľ:
Názov:
Adresa:

IČO:
IČ DPH(DIČ):
Bankové spojenie:
Zastúpený:
Funkcia:

Dodávateľ:
Názov:
Adresa:

IČO:
IČ DPH(DIČ):
Číslo licencie (473/2005 Z.z.) 
Obchodný register:
Bankové spojenie: 
Zastúpený:
Funkcia:

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.

Článok 2 
Úvodné ustanovenia

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

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

Článok 3 
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 údržba a servis zabezpečovacích 
systémov, poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania 
osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

2. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie servisného zásahu, alebo servisnej služby, ako napríklad 
zaslanie výpisu z pamäti udalostí systému, diaľková kontrola stavu systému, zmena prístupových práv 
a pod.

Článok 4 
Zmluvná cena

1. Aktuálna cena za servisný úkon sa je stanovená podľa aktuálneho cenníka služieb pre daný rok.
2. Cena za revíziu sytému sa vypočíta podľa počtu prvkov v systéme, výsledkom ktorého je sumár 

v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Prvky dodávané v rámci servisu sú účtované podľa platných cenníkov dodávateľa.

Článok 5 
Termíny plnenia zmluvy

číslo TS PT 0 0 0 1 8 6

Článok 1 
Zmluvné strany

ANAREA,spol. s r.o.
Centrum 27/32 
01701 Považská Bystrica 
31601251 
SK2020439641 
PT 000186
Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne 
DEXIA 2987527001/5600 
Ing. Ján Lovíšek 
konateľ
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1. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné kontroly systému výlučne na základe písomnej objednávky
odberateľa.

Článok 6 
Úhrada zmluvnej ceny

1. Úhrada sumy za servisný úkon, resp. profilaktickú prehliadku bude uhradená na účet zhotoviteľa podľa 
vystavenej faktúry, prílohou ktorej je Protokol o servisnom zásahu do EZS - dodací list.

2. V prípade neuhradenia vystavenej faktúry odberateľom v termíne splatnosti, zaplatí úrok z omeškania 
za každý deň omeškania podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 7 
Súčinnosť pri výkone zmluvy

1. Objednávateľ zabezpečí prístup do všetkých priestorov v ktorých sa poplachový systém 
na hlásenie narušenia (PSN) a jeho súčasti - prvky nachádzajú.

2. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vykonávať práce priamo súvisiace s predmetom zmluvy 
na základe požiadavky aj v mimopracovnej dobe.

3. Požiadavku na servisný zásah bude objednávateľ oznamovať e-mailom na adresu:anarea@hotmail.sk, 
alebo telefonicky na číslo 042/4322570 resp. 0903 340514.

4. Objednávateľ vytvorí také opatrenia,ktoré neumožnia inej strane okrem zhotoviteľa 
vykonať akýkoľvek zásah do zabudovaného systému.

5. Okamžite nahlasovať dodávateľovi všetky zmeny interiéru, ktoré by mohli narušiť, alebo ohroziť 
funkčnosť systému PSN.

Článok 8 
Doba platnosti zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Platnosť zmluvy je možné predčasne ukončiť písomnou dohodou obidvoch 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 záväzkového 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 prípade zrušenia tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán.

Článok 9 
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.

Doplnky k tejto zmluve:

1. Príloha č 1 aktuálny cenník služieb pri servise a údržbe zabezpečovacích systémov (str.3)

mailto:anarea@hotmail.sk


Príloha č.1

Aktuálny cenník služieb pri servise a údržbe zabezpečovacích systémov

Servisný úkon Cena

(€)

1. Výpis z pamäti udalostí - stiahnutie a odoslanie na e-mailom (platí pre diaľkový monitoring). 5,00

2. Monitoring systému EZS - za každých 5 minút spojenia 1,00

3. Diaľková správa systému na požiadavku - zmena prístupových parametrov pre 1 osobu 2,00

4. Revízia prvkov systému EZS (2,50€ /prvok) snímač, klávesnica,modul... 2,50

5. Revízia ústredne EZS 1ks 30,00

6. Výjazd na pracovisko 5,00

7. Práca na pracovisku sadzba za každú započatú hodinu 13,00

Ceny sú bez DPH.


