
Zm luva o poskytnutí služby
(ďalej len zmluva)

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

ČI. I.
Zmluvné strany

Odberateľ: Obec Prašice
1. mája 142/142, 956 22 Prašice 
Zastúpený: Erikou Nemešovou 
starostkom obce 
IČO: 00310964 
D IČ :2021315538 
(objednávateľ nie je platcom DPH)
(ďalej len „ odberateľ“)

Poskytovateľ: CZ CZ Nitra s.r.o.
Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra 
Zastúpený: Ing .Štefanom Škulom 
konateľom s.r.o.
IČO: 314 194 70 
IČ DPH: SK2020405563
Zapísaný v obeh. registri OS Nitra, odd: sro, vložka 1414/N 
Licencia.tech.služba č.:LIC-42-16/2006,č.PT000119 
Bankové spojenie: Primá banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0852856001/5600 
(ďalej len „poskytovateľ“)

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je  záväzok poskytovateľa dodávať službu:
- odborné prehliadky a funkčné skúšky kamerového systému, záručný a pozáručný servis

Článok III.
Podmienky plnenia

3.1 Miesto plnenia:
Intravilán obce Prašice

3.2. Čas plnenia:
a) odborná prehliadka a funkčná skúška kamerového systému -jed en  krát v kalendárnom roku 

v letných mesiacoch ( presný termín bude dohodnutý podľa zabezpečenia montážnej plošiny 
odberateľom )

b) servisný zásah -  do 72 hodín od nahlásenia ( písomnou objednávkou s popisom závady zaslanou 
mailom -  skula@cz-cz-nitra.sk resp. faxom -  037/ 6583031 -3, potvrdenou tiež na tel.: 0903/ 424 874
-  Ing. Skula v pracovných dňoch Pondelok -  Piatok v čase od 8,00 -  16,30 hod. Nahlásenie potreby 
servisného zásahu po 16,30 hod sa považuje za nahlásené v nasledujúci deň o 8,00 hod. Keď potreba 
servisného zásahu padne na deň pracovného voľna alebo pokoja potom sa začiatok servisného zásahu 
o tieto dni predlžuje)

mailto:skula@cz-cz-nitra.sk


3.3. Spôsob realizácie servisného zásahu:
a) z á ru čn ý -je  realizovaný opravou resp. výmenou kamery. Počas opravy kamery u poskytovateľa 
bude zapožičaná náhradná kamera. ( v prípade, že kameru nie je  možné opraviť zapožičaná kamera 
ostáva u odberateľa).
b) pozáručný -  je  realizovaný tak isto ako záručný s tým, že po diagnostikovaní závady na kamere sa 
oprava a výmena kamery po konzultácii ceny opravy resp. dodávky novej kamery odberateľovi 
fakturuje.
3.4. Podmienkou splnenia bodov 3.2 a 3.3. je zabezpečenie montážnej plošiny odberateľom.

Článok IV.
Cena

- odborná prehliadka a funkčná skúška kamerového systému....................... 250,00 Eur bez DPH
- Kilometrovné -  záručný resp. pozáručný servis..........................................0,40 Eur/km bez DPH

( spotrebný materiál bude fakturovaný samostatnou položkou podľa skutočnosti. Fakturácia za
opravu po neodbornom zásahu resp. zásahu treťou osobou do systému, bude konzultovaná 
s odberateľom a fakturovaná vo výške skutočne vynaložených nákladov .)

Článok V.
Montážne elektronické uzamknutie

5.1 .Montážne elektronické uzamknutie zariadenia je  úkon, ktorý chráni pred neoprávnenými zmenami 
jeho nastavenia.
5.2. Poskytovateľ má právo počas platnosti tejto zmluvy vykonať montážne elektronické uzamknutie 
systému.
5.3. Ak má odberateľ voči poskytovateľovi vyrovnané všetky záväzky, poskytovateľ je  povinný 
neodkladne po ukončení platnosti tejto zmluvy na požiadanie odberateľa bezodplatne umožniť zmenu 
nastavenia zariadenia -  zrušením uzamknutia alebo poskytnutím montážneho kódu.

Článok VI.
Povinnosti zmluvných strán

6.1. Poskytovateľ je  povinný:
a) po vykonaní odbornej prehliadky a funkčnej skúšky, servisnom zásahu, predviesť odberateľovi 

prevádzkyschopnosť zariadenia
b) na termíne odbornej prehliadky a skúšky sa dohodnúť s odberateľom vopred
c) všetky zásahy do zabudovaných systémov viesť písomne v prevádzkovej knihe

6.2. Odberateľ je  povinný:
a) vytvárať dodávateľovi také podmienky, aby bolo možné v čo najkratšom čase vykonať práce
b) po vzájomnej dohode umožniť vykonávanie prác aj v mimopracovnej dobe
c) zabezpečiť účasť svojho pracovníka zodpovedného za prevádzku technických zariadení pri 

skúšaní funkčnosti systému po výkone prác
d) zabezpečiť také opatrenia, ktoré neumožnia tretej osobe vykonať akýkoľvek zásah do 

systémov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

Článok VII.
Úhrady faktúr

7.1. Úhrada za realizáciu sa uskutoční na základe faktúry vystavenej poskytovateľom bezprostredne po 
ukončení realizácie.
7.2. Splatnosť faktúry je  7 dní odo dňa vystavenia faktúry dodávateľovi.



7.3. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu v stanovenom termíne.
7.4. V prípade, že odberateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote splatnosti, poskytovateľ je 
oprávnený uplatniť si voči nemu úroky z omeškania v zmysle platnej legislatívy.

Článok VIII.
Ustanovenia o utajovaní údajov

8.1 .Poskytovateľ sa zaväzuje utajovať údaje:
a) o systémoch, na ktoré sa vzťahujú práce podľa tejto zmluvy
b) o prevádzkových a priestorových pomeroch odberateľa
c) o ďalších skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s výkonom prác podľa tejto zmluvy dozvie 

8.2. Odberateľ sa zaväzuje utajovať údaje:
a) o technickej stránke nainštalovanej techniky 

Povinnosti vyplývajúce z bodov 8.1., 8.2., budú zmluvné strany dodržiavať bez obmedzenia.

Článok IX.
Zánik zmluvy

9.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
9.2. Zmluvu je  možné vypovedať písomnou dohodou zmluvných strán alebo trojmesačnou písomnou 

výpoveďou jednej zo zmluvných strán, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca 
po doručení výpovede druhej strane.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov SR.
10.2.Túto zmluvu je  možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými 
stranami.
10.3. Táto zmluva je  vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis obdrží odberateľ a jeden 
rovnopis obdrží poskytovateľ.
10.4. 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.
10.5. 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.

v Prašiciach, dňa: 22.12. 2015 
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za odberateľa za poskytovateľa


