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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY č.: TS20220001 

 
uzatvorená 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 1 
Zmluvné strany 

 
1. Odberateľ 
Názov:   Obec Geča 
Sídlo:   Kostolná 382/8, 044 10 Geča 
Prevádzka:  Materská škola Geča, Kostolná 463/10, 044 10 Geča 
IČO:   00690236 
DIČ:   2021261198 
IČ DPH: 
Zapísaný: 
 
Zastúpený:  MVDr. Patrik Rusňák – starosta obce 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
Číslo účtu:  0434638001/5600 
Tel.:   +421556999821 
Mobil:   +421902477003 
e-mail:   ougeca@obecgeca.sk 
 
(ďalej len „Odberateľ“) 
 
2. Poskytovateľ 
Názov:   VK SECURITY s.r.o 
Sídlo:   Budulov 89, 045 01 Moldava nad Bodvou 
IČO:   54571561 
DIČ:   2121727300 
IČ DPH:    
Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Košice 1 
    Oddiel: Sro Vložka číslo: 54094/V 
Zastúpený:  Viktor Kováč – konateľ spoločnosti 
Licencia č.:  PT003202 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Číslo účtu IBAN: SK77 0900 0000 0051 9044 7956 
Tel.:   +421908877691 
Mobil:   +421908877691 
e-mail:   viktorkovac691.vk@gmail.com 
 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
(Odberateľ a Poskytovateľ ďalej len samostatne ako „zmluvná strana“ a spoločne ako „zmluvné 
strany“) 
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Článok 2 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Poskytovateľ je prevádzkovateľom Technickej služby podľa §7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. 

o súkromnej bezpečnosti (ďalej len „zákon č. 473/2005 Z. z.“). 
Technická služba je projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo 
oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení 
umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom 
mieste alebo ich okolí. 

2. Odberateľ požaduje poskytovanie Technickej služby v súlade s licenciou Poskytovateľa 
udelenou v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z., v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto 
zmluvy. 

 
Článok 3 

Predmet zmluvy 
 

Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Poskytovateľa 
poskytovať Technickú službu Odberateľovi podľa §7 ods. 1 zákona 473/2005 Z. z., a to 
v nasledovnom rozsahu: 
 
a)  predaj – dodávka, 
b)  montáž, 
c)  údržba, revízie, opravy 
 
elektrického zabezpečovacieho systému (ďalej len „EZS“), ktorý bude na základe tejto zmluvy 
dodaný a namontovaný Poskytovateľom v objekte Odberateľa špecifikovanom v článku 4 
tejto zmluvy a záväzok Odberateľa zaplatiť za poskytnutú Technickú službu v zmysle tejto 
zmluvy. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Článok 4 
Umiestenie a druh EZS 

 
Názov objektu:  Materská škola Geča 
Adresa:   Kostolná 463/10 
PSČ:   044 10 Geča 
Obec:   Geča 
Druh zariadenia: JABLOTRON 100 
Stupeň zabezpečenia: 2 podľa STN EN 50131-1 
Trieda prostredia: II podľa STN EN 50131-1 
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Článok 5 
Úkony vykonané pred podpisom tejto zmluvy 

 
1. Poskytovateľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy v primeranom rozsahu 

oboznámil s objektom Odberateľa uvedenom v článku 4 tejto zmluvy, jeho pôdorysmi 
a s režimom na objekte a že mu bolo umožnené vykonať obhliadku objektu. 

2. Odberateľ písomne stanovil, v ktorých častiach objektu požaduje EZS a v akom rozsahu. 
Predmetné písomné určenie tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

3. Na základe určenia Odberateľa v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy, Poskytovateľ 
vypracoval cenovú ponuku s odhadovaným rozpisom potrebných prvkov EZS, 
elektroinštalačného materiálu, montážnych prác a dopravných nákladov požadovaných 
Odberateľom, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. 
Číslo cenovej ponuky:  

 
Článok 6 

Cena 
 
 

1. Cena za poskytovanie Technickej služby v zmysle článku 3, ods. a) b) sa po vzájomnej dohode 
oboch zmluvných strán určuje následne: 
 
V predloženej cenovej ponuke podľa článku 5 ods. 3), Poskytovateľ uvádza informatívne 
jednotkové ceny prvkov EZS a elektroinštalačného materiálu, záväzné jednotkové ceny 
montážnych prác a dopravných nákladov. Množstvo použitých prvkov EZS, 
elektroinštalačného materiálu, montážnych prác a dopravných nákladov, ktoré je uvedené 
v cenovej ponuke je iba predbežne odhadované, preto výsledná fakturovaná cena za 
dodávku a montáž EZS sa môže líšiť od výslednej ceny uvedenej v cenovej ponuke v závislosti 
od skutočného množstva a druhu dodaných prvkov EZS, použitého elektroinštalačného 
materiálu, vykonaných prác a dodaných nákladov. 
 
 

2. Cena za poskytovanie Technickej služby v zmysle článku 3, ods. c), sa určuje podľa  
aktuálneho cenníka prvkov EZS, elektroinštalačného materiálu, vykonaných prác 
a dopravných nákladov v čase jej poskytnutia. 

 
Článok 7 

Platobné podmienky 
 

1. Po poskytnutí Technickej služby Poskytovateľom bude Odberateľovi vystavená faktúra 
s rozpisom dodaných prvkov EZS, elektroinštalačného materiálu, vykonaných prác 
a dodaných nákladov, ktorej splatnosť je 7 dní odo dňa jej vystavenia. 

2. Faktúra je zároveň aj dodacím a záručným listom. 
3. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu v stanovenej lehote. 
4. V prípade, že Odberateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote splatnosti, je Poskytovateľ 

oprávnený požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania. 

5. Vlastnícke právo k dodanému a namontovanému EZS prechádza z Poskytovateľa na 
Odberateľa okamihom plnej úhrady fakturovanej čiastky. 

6. V prípade, že Odberateľ nebude mať vyrovnané všetky záväzky voči Poskytovateľovi – 
niektorá z faktúr vystavená Poskytovateľom nebude Odberateľom uhradená v lehote 
splatnosti na účet Poskytovateľa, ďalšie Odberateľom požadované poskytovanie Technickej 
služby nebude vykonané. 
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Článok 8 
Termín dodávky, montáže a odovzdania EZS do prevádzky 

 
1. Dodávka a montáž EZS bude začatá na druhý deň po podpísaní zmluvy obidvomi zmluvnými 

stranami. 
2. Ukončenie dodávky, montáže a odovzdanie EZS do prevádzky bude vykonané najneskôr do 

30 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. 
3. Odberateľ vytvorí primerané podmienky, ktoré umožnia vykonať dodávku, montáž 

a odovzdanie EZS do prevádzky riadne a včas, v opačnom prípade Poskytovateľ nezodpovedá 
za dodržanie dohodnutého termínu. To neplatí v prípade, ak Poskytovateľ písomne 
neupozornil Odberateľa na prekážky, ktoré mu bránia v dodaní, montáži a odovzdaní EZS do 
prevádzky riadne a včas bez zbytočného odkladu. 

4. Nesplnenie termínu z objektívnych vonkajších príčin (tzv. vyššej moci) nebude pokladané za 
porušenie tejto zmluvy. 

 
Článok 9 

Pravidlá pri montáži EZS. 
 

1. Poskytovateľ uskutoční montáž EZS v súlade s platnými technickými normami. 
2. Bezpečnosť práce a požiarna ochrana sa riadi platnými bezpečnostnými predpismi 

a ustanoveniami tejto zmluvy a Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať ich. 
3. Odberateľ zoznámi technikov vykonávajúcich montáž EZS s bezpečnostnými zásadami 

v objekte. 
4. Odberateľ je povinný pred namontovaním jednotlivých prvkov EZS a ich káblových rozvodov 

dodať Poskytovateľovi podrobnú technickú projektovú dokumentáciu objektu, v ktorej sú 
podrobne zakreslené všetky siete existujúce v objekte, t.j. rozvody elektriny, vody, plynu, 
kúrenia, kanalizácie, komíny, telefónne vedenia a iné siete a ich presné umiestenie 
(zakótované presné rozmery a vzdialenosti). V prípade, že v poskytnutej Technickej 
projektovej dokumentácii nebudú niektoré z existujúcich sietí zakreslené, prípadne 
zakreslenie týchto sietí bude neúplné alebo nepresné a nebude sa zhodovať so skutočným 
stavom, prípadne Odberateľ podrobnú technickú projektovú dokumentáciu Poskytovateľovi 
nedodá a pri montáži EZS dôjde k ich poškodeniu, Poskytovateľ za vzniknuté škody 
nezodpovedá. V prípade, že Odberateľ nemá k dispozícii podrobnú technickú projektovú 
dokumentáciu objektu k dispozícii, je povinný pred namontovaním jednotlivých prvkov EZS 
a ich káblových rozvodov potvrdiť, že v miestach ich plánovaného namontovania sa 
nenachádzajú žiadne z týchto rozvodov a sietí. Ak odberateľ ich polohu neurčí, alebo určí 
nepresne a počas montáže EZS dôjde k poškodeniu týchto sietí, Poskytovateľ za vniknuté 
škody nezodpovedá. 

5. Odberateľ zabezpečí pre účely skladovania jednu uzamykateľnú miestnosť na skladovanie 
materiálu a náradia montážnej skupiny Poskytovateľa. 

6. Namontovaním jednotlivých prvkov EZS do objektu prechádza na Odberateľa 
nebezpečenstvo škody na veci. 

7. Pred uvedením EZS do prevádzky Odberateľ určí osobu, ktoré bude zodpovedná za obsluhu 
EZS. 

8. Poskytovateľ vykoná zaškolenie osoby zodpovednej za obsluhu EZS najneskôr v deň 
odovzdania EZS do prevádzky. 
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Článok 10 
Montážne elektronické uzamknutie 

 
1. Montážne elektronické uzamknutie EZS je úkon, ktorý chráni pred neoprávnenými zmenami 

jeho nastavenia. 
2. Poskytovateľ má právo počas platnosti tejto zmluvy vykonať montážne elektronické 

uzamknutie EZS. 
3. Ak má Odberateľ voči Poskytovateľovi vyrovnané všetky záväzky, Poskytovateľ je povinný po 

ukončení platnosti tejto zmluvy bezodplatne umožniť zmenu nastavenia EZS Odberateľom 
alebo inou servisnou organizáciou – zrušením montážneho elektrického uzamknutia, t.j. 
písomným odovzdaním servisného kódu Odberateľovi. 

 
Článok 11 

Odovzdanie EZS do prevádzky 
 

1. Dodávka a montáž EZS sa považuje za ukončenú odovzdaním EZS do prevádzky – dňom 
podpísania Protokolu o odovzdaním EZS do prevádzky zmluvnými stranami v lehote v zmysle 
čl. 8 ods. 2 tejto zmluvy. Protokol o odovzdaní EZS do prevádzky zároveň slúži aj ako 
východisková revízna správa EZS – prvá revízna EZS s platnosťou 12 mesiacov. Týmto dňom 
sa začína prevádzka EZS. 

2. Odberateľ nie je povinný podpísať Protokol o odovzdaní EZS do prevádzky v prípade, ak má 
EZS chyby. Poskytovateľ je povinný tieto chyby odstrániť bezodkladne tak, aby bola dodržaná 
lehota v zmysle čl. 8 ods. 2 zmluvy. 

3. Poskytovateľ pri odovzdaní EZS do prevádzky odovzdá Odberateľovi nasledovné dokumenty: 
- Protokol o odovzdaní EZS do prevádzky 
- Prevádzkovú knihu EZS 
- Návod na obsluhu EZS (v tlačenej alebo elektrickej podobe na CD/DVD nosiči) 
- Faktúru s rozpisom dodaných prvkov EZS, elektroinštalačného materiálu, dodaných 
  montážnych prác a dopravných nákladov. 

 
Článok 12 

Pravidlá a povinnosti prevádzkovaní EZS 
 

1. Odberateľ ani tretia osoba nesmie zasahovať do EZS alebo jeho nastavenia nad rámec 
postupov uvedených v príslušnom Návode na obsluhu EZS. 

2. Odberateľ je povinný utajiť pred tretím osobami informácie o technickom riešení EZS, 
spôsobe jeho vypnutia a prenose poplachovej správy. 

3. Odberateľ je povinný viesť prevádzkovú knihu EZS. Prevádzková kniha EZS musí byť uložená 
na bezpečnom mieste a vždy pri servisných činnostiach odovzdaná servisnému technikovi na 
vykonanie zápisu. 

4. Ak sa na EZS vyskytne porucha, je Odberateľ povinný zabezpečiť ochranu objektu iným 
spôsobom (napr. strážna služba) počas celej doby trvania poruchy zariadenia (od vzniku 
poruchy až po jej odstránenie). 

5. Odberateľ je povinný umožniť Poskytovateľovi prístup do objektu v oznámenom čase za 
účelom poskytnutia Technickej služby, v opačnom prípade Poskytovateľ nezodpovedá za 
dodržanie termínov určených touto zmluvou. 

6. Povinnosťou Odberateľa je písomné objednanie každej pravidelnej ročnej revízie EZS 
u Poskytovateľa. 
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7. Odberateľ sa zaväzuje, že: 
a) strážené priestory budú používané a udržiavané tak, aby mohol EZS správne fungovať 
(zamedzenie výskytu zvierat a hlodavcov v strážených priestoroch, pravidelné odstraňovanie 
pavúkov a pavučín v okolí prvkov EZS, zamedzenie nadmerného prúdenia vzduchu – prievan, 
dokonalé uzatvorenie dverí a okien pred uvedením EZS do režimu ochrany, v prípade 
namontovania snímačov dymu je zakázané fajčiť v strážených priestoroch, atď. – tieto vplyvy 
sú totiž najčastejšou príčinou falošných poplachov). 
b) akékoľvek poruchy EZS budú bez zbytočného odkladu nahlásené Poskytovateľovi. 
c) zmeny konštrukcie alebo používania objektu budú bez zbytočného odkladu nahlásené 
Poskytovateľovi. 
d) odovzdaná dokumentácia a prevádzková kniha budú dôkladne udržiavané. 
e) tretím osobám bude povolený prístup k užívateľským funkciám EZS až po zaškolení  
osobou zodpovednou za prevádzku EZS.  
f) bude dodržiavať požadované termíny a rozsah skúšok funkcie zariadení: 
- skontroluje minimálne jedenkrát za mesiac funkčnosť systému. 
- písomne objedná u Poskytovateľa minimálne jedenkrát za rok pravidelnú ročnú revíziu EZS. 

8. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody na majetku Odberateľa spôsobené prekonaním 
 EZS – znefunkčním EZS páchateľom (napr. poškodenie prvkov EZS, poškodenie telefónnej 
 linky, rušenie rádiového komunikačného pásma medzi prvkami EZS, rušenie GSM pásma,
 vypnutie EZS páchateľom zverejnených užívateľským kódom alebo strateným RFID čipom, 
atď.)  

9. Opravu, prípadne Výmenu prvkov EZS poškodených alebo zničených páchateľom alebo 
 treťou osobou, vrátane potrebných montážnych prác a dopravných nákladov s tým
 spojených hradí Odberateľ. 

10. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody na majetku Odberateľa spôsobené zlyhaním
 EZS z dôvodu poruchy ktoréhokoľvek prvku EZS. 

11. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody na majetku Odberateľa spôsobené výpadkom 
 napájania EZS z elektrickej rozvodnej siete 230V, zlyhaním prenosových trás, ktorými sa 
 prenášajú správy o poplachu (telefónna linka, sieť LAN, GSM sieť a pod.) Tieto napájacie 
a prenosové trasy nie sú predmetom tejto zmluvy. Poskytovateľ nezodpovedá za ich 
funkčnosť a prípadné oneskorenie alebo zlyhanie prenosu poplachových správ z dôvodu ich 
výpadku. 
(napr. výpadky siete GSM v čase preťaženia – Vianoce, Silvester, mimoriadne udalosti, 
výpadok telefónnej linky, a pod.) 

12. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody na EZS a majetku Odberateľa spôsobené 
prepätím (úderom blesku, poruchou v elektrickej rozvodnej sieti), živelnou pohromou 
(požiarom, záplavou, víchricou), mechanickým poškodením prvkov EZS, prevádzkovaním 
prvkov EZS v nevhodných podmienkach (mimo rozsah prevádzkových teplôt uvedených 
výrobcom, chemicky agresívne, vlhké, silné elektrické a magnetické pole, prašnosť, atď.), 

13. Poskytovateľ neplní Odberateľovi funkciu poisťovne – Poskytovateľ nenahrádza žiadne škody 
na majetku, zdravia a živote Odberateľa a obyvateľstva súvisiace s prevádzkou EZS. 
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Článok 13 
Záruka 

 
1. Záruka na EZS – Poskytnutie Technickej služby v zmysle článku 3, ods. a), b) – začína plynúť 

dňom odovzdania EZS do trvalej prevádzky a záručná doba trvá 24 mesiacov. Záruka sa 
vzťahuje na všetky prvky EZS dodané a namontované Poskytovateľom. 

2. Záruka pri Poskytnutí technickej služby v zmysle článku 3 ods. c), platí nasledovne: 
a. Záručná doba na nové prvky EZS dodané Poskytovateľom je 24 mesiacov odo dňa ich 
 dodania. 
b. Záručná doba po oprave prvku EZS je 3 mesiace odo dňa ukončenia opravy a platí 

výlučne na vykonanú opravu konkrétneho opravného prvku – iba na jeho opravovanú 
časť, nie na celý opravovaný prvok. 

3. Záruka sa nevzťahuje na batérie použité v prvkoch EZS. 
4. Záruka sa vzťahuje výlučne na funkčnosť prvkov EZS. 
5. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté prepätím (úderom blesku, poruchou v elektrickej 

sieti), živelnou pohromou (požiarom, záplavou, víchricou), mechanickým poškodením prvkov 
EZS, prevádzkovaním prvkov EZS v nevhodných podmienkach (mimo rozsah prevádzkových 
teplôt uvedených výrobcom, chemicky agresívne, vlhké, silné elektrické a magnetické pole, 
prašnosť, atď.), nesprávnou obsluhou – nedodržaním pokynov uvedených v Návode na 
obsluhu EZS. 

6. Záruka sa nevzťahuje na výskyt falošných poplachov spôsobených nesprávnym používaním 
a udržiavaním priestorov – viď. článok 12, ods. 7, písmeno a). 

7. Vznik poruchy v záručnej dobe je Odberateľ povinný bez zbytočného odkladu telefonicky 
a písomne oznámiť Poskytovateľovi a uviesť, ako sa porucha prejavuje. 

8. Záruka zaniká zásahom nepovolanej osoby do ktoréhokoľvek prvku EZS (narušenie 
sabotážneho kontaktu – otvorenie niektorého prvku EZS, odstránenie, pozmenenie, 
poškodenie identifikačných znakov, štítkov alebo nálepiek Poskytovateľa, výrobcu, 
distribútora na prvkoch EZS), t.j. osobou, ktorá nie je servisným technikom Poskytovateľa 
alebo nie je písomne poverenou osobou Poskytovateľa na vykonanie servisného zásahu. 
V tomto prípade je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť vykonanie akéhokoľvek ďalšieho 
servisu a okamžite vypovedať zmluvu o poskytovaní Technickej služby. 

9. Poskytovateľ si v sporných prípadoch vyhradzuje právo rozhodnúť o oprávnenosti 
reklamácie. 

10. Pri uplatnení záruky je nutné predložiť Poskytovateľovi Faktúru s rozpisom dodaných prvkov 
EZS a doklad o jej uhradení, Protokol o odovzdaní EZS do prevádzky, Protokol o vykonyní 
pravidelnej ročnej revízie EZS. 

 
Článok 14 

Opravy, údržba a revízie EZS 
 

a) Záručné opravy EZS 
1. Záručné opravy EZS sú vykonávané počas plynutia záručnej doby. 
2. Záručné opravy sa týkajú iba porúch EZS. 
3. Záručný servisný výjazd pri poruche EZS je vykonaný Poskytovateľom najneskôr do 24 hodín 

od nahlásenia poruchy Odberateľom. Porucha sa nahlasuje telefonicky na telefónnom čísle 
+421908877691 a následne musí byť telefonické nahlásenie poruchy potvrdené najneskôr do 
1 hodiny zaslaním písomnej objednávky e-mailom na adresu: viktorkovc691.vk@gmail.com  , 
v ktorej Odberateľ uvedie popis poruchy EZS. V prípade, že Odberateľ telefonické nahlásenie 
poruchy nepotvrdí zaslaním písomnej objednávky na uvedený e-mail najneskôr do 1 hodiny 
od telefonického nahlásenia poruchy, záručnú opravu tým Poskytovateľ bude požadovať za 
neobjednanú servisný výjazd nebude vykonaný. 

mailto:viktorkovc691.vk@gmail.com


8 
 

4. V prípade, že sa pri záručnom servisnom výjazde zistí porucha niektorého prvku EZS, ktorú 
nie je možné odstrániť na mieste, chybný prvok EZS bude servisným technikom 
zdemontovaný a odoslaný na servisnú opravu. 

5. Porucha EZS bude odstránená najneskôr do 30 dní odo dňa nahlásenia poruchy EZS 
Odberateľom. 

6. V prípade, že chybný prvok EZS je neopraviteľný, bude nahradený rovnakým funkčným 
prvkom, poprípade prvkom funkčne zhodným. 

7. Počas trvania poruchy EZS (od vzniku poruchy až po jej odstránenie) je Odberateľ povinný 
zabezpečiť ochranu objektu iným spôsobom (napr. strážna služba). 

8. Počas záručnej doby pri poruche spĺňajúcej podmienky záruky, budú všetky prvky EZS 
opravené alebo vymenené zdarma, účtuje sa iba cena za vymenené batérie v prvkoch EZS 
(záruka sa nevzťahuje na batérie). 

9. Pokiaľ sa pri záručnom servisnom výjazde zistí, že porucha EZS vznikla spôsobom vylúčeným 
zo záruky, prípadne sa nahlásená porucha EZS pri záručnom servisnom výjazde nepotvrdí, 
tento výjazd bude Odberateľovi vyúčtovaný. 

b) Pozáručné opravy EZS 
1. Pozáručné opravy EZS sú vykonávané po uplynutím záručnej doby. 
2. Pozáručné opravy sa týkajú iba porúch EZS. 
3. Pozáručný servisný výjazd pri poruche EZS je vykonaný Poskytovateľom najneskôr do 24 

hodín od nahlásenia poruchy EZS Odberateľom. Porucha sa nahlasuje telefonicky na 
telefónnom čísle: +421908877691 a následne musí byť telefonické nahlásenie poruchy 
potvrdené najneskôr do 1 hodiny zaslaním písomnej objednávky e-mailom na adresu: 
viktorkovac691.vk@gmail.com , v ktorej Odberateľ uvedie popis poruchy EZS. V prípade, že 
Odberateľ telefonické nahlásenie poruchy nepotvrdí zaslaním písomnej objednávky na 
uvedený e-mail najneskôr do 1 hodiny od telefonického nahlásenia poruchy, pozáručnú 
opravu tým Poskytovateľ bude považovať za neobjednanú a servisný výjazd nebude 
vykonaný. 

4. V prípade, že sa pri pozáručnom servisnom zásahu zistí porucha niektorého prvku EZS, ktorú 
nie je možné na mieste odstrániť, chybný prvok EZS bude servisnom technikom 
zdemontovaný a odoslaný na servisnú opravu. 

5. Porucha EZS bude odstránená najneskôr do 30 dní odo dňa objednania servisného zásahu 
Odberateľom. 

6. V prípade, že chybný prvok EZS je neopraviteľný, bude nahradený rovnakým funkčným 
prvkom, poprípade prvkom funkčne zhodným. 

7. V prípade, že sa pri pozáručnej oprave EZS zistí, že EZS je neopraviteľný z dôvodu rozsiahlej 
poruchy – oprava by bola nerentabilná, nedostupnosť náhradného dielu z dôvodu 
technického a morálneho zastarania EZS a pod., Poskytovateľ je to povinný písomne oznámiť 
Odberateľovi v lehote do 30 dní od nahlásenia poruchy EZS Odberateľom. 

8. Počas trvania poruchy EZS (od vzniku poruchy až po jej odstránenie) je Odberateľ povinný 
zabezpečiť ochranu objektu iným spôsobom (napr. strážna služba). 

9. Použité prvky EZS, elektroinštalačný materiál, vykonané práce a dopravné náklady pri 
pozáručných opravách sú plne hradené Odberateľom. 

c) Údržba EZS 
1. Pod údržbu patria servisné činnosti ktoré sa netýkajú porúch EZS a tým nespadajú pod 

záručné opravy, ani pod pozáručné opravy EZS. Sú to napr.: preskúšanie funkčnosti EZS bez 
podozrenia na poruchu EZS na požiadanie Odberateľa, zmena nastavení EZS na požiadanie 
Odberateľa – preprogramovanie EZS, výmena batérií v prvkoch EZS, zmena nastavenia 
jednotlivých prvkov EZS, prekládka prvkov EZS, rozšírenie EZS, ostatné činnosti, ktoré nie sú 
spojené so vzniknutou poruchou niektorého prvku EZS počas prevádzky EZS a s jej 
odstránením. Tieto činnosti budú vykonané na základe objednávky Odberateľa ako údržba. 

2. Údržba musí byť objednaná zaslaním písomnej objednávky Poskytovateľovi, v ktorej 
Odberateľ presne uvedie požadovaný rozsah prác. 
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3. Údržba bude vykonaná najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej objednávky 
Poskytovateľovi. 

4. Počas trvania údržby EZS (od objednania údržby až po jej ukončenie) je Odberateľ povinný 
zabezpečiť ochranu objektu iným spôsobom (napr. strážna služba). 

5. Použité prvky EZS, elektroinštalačný materiál, vykonané práce a dopravné náklady pri údržbe 
EZS sú plne hradené Odberateľom. 

d) Revízie EZS 
1. Revízia EZS je servisný úkon, pri ktorom servisný technik Poskytovateľa preskúša funkčnosť 

všetkých prvkov EZS. 
2. Revíziu EZS je potrebné ju vykonať minimálne raz ročne. 
3. Po vykonaní revízie EZS Poskytovateľ vystaví protokol, v ktorom je popísaný zistený technický 

stav EZS, zistené poruchy a nedostatky. 
4. Revízia EZS v sebe nezahŕňa odstránenie zistených porúch a nedostatkov, napr.: zmeny 

nastavení EZS na požiadanie Odberateľa, opravu nefunkčných prvkov EZS, výmenu 
nefunkčných prvkov EZS, výmenu batérií a akumulátorov v prvkoch EZS, preprogramovanie 
EZS, prekládku prvkov EZS, rozšírenie EZS a pod. Tieto servisné činnosti musia byť samostatne 
objednané ako záručné opravy, pozáručné opravy alebo údržba. 

5. Povinnosťou Odberateľa je každoročné písomné objednanie revízie EZS u Poskytovateľa. 
Revízia EZS sa vykonáva počas plynutia posledných 30 dní platnosti poslednej vykonanej 
revízie EZS. Je povinnosťou Odberateľa zaslanie písomnej objednávky na vykonanie revízie 
EZS Poskytovateľovi najneskôr 35 dní pred uplynutím platnosti poslednej vykonanej revízie 
EZS. Poskytovateľ sa po prijatí písomnej objednávky telefonicky spojí s Odberateľom 
a dohodnú sa na konkrétnom termíne vykonania revízie EZS. Revízia EZS musí byť vykonaná 
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej objednávky revízie EZS Poskytovateľovi. 
V prípade, že Odberateľ písomne neobjedná revíziu EZS, Poskytovateľ revíziu EZS nevykoná. 
V takom prípade bude Odberateľ prevádzkovať EZS bez revízie, čím ohrozí spoľahlivosť 
a správnu funkciu EZS (nevykoná sa kontrola a preskúšanie funkcie EZS). 

 
 
 

Článok 15 
Platnosť zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, začína platiť odo dňa podpisu zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 
2. Platnosť zmluvy je možné predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 
3. Každá so zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať. Vypovedanie tejto zmluvy je 

účinné dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 
4. Vypovedanie zmluvy Poskytovateľom počas plynutia záručnej doby nemá vplyv na povinnosť 

Poskytovateľa plniť si svoje záväzky vyplývajúce mu zo záruky poskytnutej na EZS. 
5. Zmluvné strany sú povinné do 30 dní od zániku zmluvného vzťahu vysporiadať vzájomné 

práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 
6. Ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa nárokov na zaplatenie vystavených faktúr, zmluvnej 

pokuty a úrokov z omeškania ostávajú zachované aj v prípade zrušenia tejto zmluvy 
niektorou zo zmluvných strán. 
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Článok 16 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa primerane použijú ustanovenia Obchodného 

zákonníka, zákona č. 473/2005 Z. z. a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov SR. 

2. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými 
stranami. 

3. 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. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po ich podpise dostane každá zmluvná strana po 
jednom rovnopise. Každá zo zmluvných strán svojim podpisom dobrovoľne prijíma 
podmienky 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. 

 
 
Prílohy: 
 
Príloha č. 1: Licencia na prevádzkovanie technickej služby č. PT003202 
Príloha č. 2: Certifikát o absolvovaní odborného kurzu JABLOTRON 100+ 
 
 
 
 
 
 
V................................... dňa.....................  V................................... dňa..................... 
 
 
Za Odberateľa:      Za Poskytovateľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
VK SECURITY s.r.o. 

Viktor Kováč – konateľ spoločnosti 
 


