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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY č. 3/2019 
 

 
Vykonávateľ :  LEDAR, s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava  
Zapísaný:                          v OR Okr. Súd Trnava oddiel: Sro vložka č. 39887/T                    
V zastúpení:                     Matúš Zemko, konateľ spoločnosti 
IČO:                               508 678 06  
DIČ:                                  2120506729 
IČ DPH:    SK2120506729  
Bankové spojenie:          Fio Banka  
Číslo účtu:                        SK1283300000005086780660 
e-mail:                               ledar@ledar.sk 
/ ďalej len vykonávateľ / 
 

a 
 

Objednávateľ:   Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 
 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 
Zapísaný:    
V zastúpení:    Monika Budaiová, konateľ spoločnosti   
IČO:  36255556 
DIČ:  2020173705                      
IČ DPH:     SK2020173705                 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   
e-mail:                        
/ ďalej len objednávateľ / 
 
 

I. Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie technickej služby a to v rozsahu  pozáručného 
servisu, pravidelných odborných prehliadok a funkčných skúšok zariadení elektrického 
zabezpečovacieho systému /EZS/ v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z, vyhlášky 508/2009 Z.z. 
a STN EN 50131-7 a funkčných skúšok a údržby kamerového systému /KS/. 
 
 

II. Doba plnenia 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od : 01.08.2019 
 
 

III. Miesto plnenia 
 

Miestom  plnenia je objekt :  Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Šafárikova 30, 920 01 
Hlohovec    
 
 

 
IV. Povinnosti vykonávateľa 

 
Vykonávateľ sa zaväzuje : 

1. viesť evidenciu aktuálnych údajov o EZS a KS objednávateľa najmä: 
- počet, druh a rozmiestnenie komponentov, zaznamenať do dokumentácie všetky 

vykonané zmeny a nastavenia. 
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2. vykonávať odborné prehliadky a funkčné skúšky EZS počas platnosti tejto zmluvy 
jeden krát za rok a to v termínoch dohodnutých s objednávateľom,  

3. vykonávať funkčné skúšky a čistenie kamerového systému počas platnosti tejto 
zmluvy jeden krát za rok a to v termínoch dohodnutých s objednávateľom 

4. vykonať  servisný zásah podľa tejto zmluvy najneskôr do 48 hodín od ich 
nahlásenia,  

5. poskytovať  bezplatné telefonické poradenstvo, 
6. poskytnúť objednávateľovi zvýhodnené ceny za servisné zásahy podľa čl. VI. tejto 

zmluvy. 
 

 
 
 
 

V. Povinnosti objednávateľa 
 
Objednávateľ sa zaväzuje : 

1. poveriť osobu: Ing. Marcel Balko telefonický kontakt: 0907702607 zodpovednú za 
prevádzku EZS a KS podľa tejto zmluvy,  

2. viesť záznamy o prevádzke a skúškach EZS   vykonaných prevádzkovateľom, 
3. oznámiť vykonávateľovi bezodkladne všetky zmeny, týkajúce sa predmetu tejto 

zmluvy a to písomne s podpisom zodpovednej osôb, 
4. počas doby platnosti tejto zmluvy neumožniť tretej osobe žiadny zásah do EZS a 

KS,  
5. v prípade porušenia čl. V. bodu 4, tejto zmluvy vykonávateľ nezodpovedá za vznik 

prípadnej škody na zariadení EZS a KS ani na majetku objednávateľa, 
6. zabezpečiť pracovníkom dodávateľa služieb podľa tejto zmluvy prístup ku všetkým 

komponentom a zariadeniam  EZS a KS, 
7. zabezpečiť nahlasovanie svojich požiadaviek zodpovednou osobou nasledovnými 

spôsobmi: 
 telefonicky na tel. číslach 0911 303 303, 0908 171 992  
 emailom na adrese: technik@ledar.sk, ledar@ledar.sk 

 
 

VI. Cena za služby 
 

1. Paušálny poplatok za plnenie podľa čl. IV body 1,2,3,4,5,6 tejto zmluvy :   
15,- € mesačne bez DPH 

 
2. Ceny za  SERVISNÉ ZÁSAHY NA OBJEKTE : 

 v pracovné dni  od 8,00 – 16,00 hod. /každá začatá hodina/        15,- €/hod. 
 ostatná mimopracovná doba /každá začatá hodina/                     30,- € /hod 
 dopravné náklady                                                                           0,40 - €/km  

 
 

3. ODBORNÉ PREHLIADKY EZS, FUNKČNÉ SKÚŠKY A ČISTENIE KS : 
Podľa aktuálneho cenníka materiálu a prác spoločnosti LEDAR s.r.o. 
 
Pravidelné mesačné poplatky sa zaväzuje objednávateľ uhrádzať na základe faktúr 
vystavených poskytovateľom mesačne vopred na účet poskytovateľa. Vykonávateľ je 
povinný plniť predmet tejto zmluvy až po úhrade poplatku podľa článku VI. bodu 1. 
Vyúčtovania za služby a materiál poskytnuté mimo základný paušál a dopravné náklady sa 
vykonávajú po ich potvrdení objednávateľom. Platby budú objednávateľom uhradené na 
základe faktúr vystavených vykonávateľom. 
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V prípade zmeny cien služieb  je vykonávateľ povinný objednávateľa písomne informovať 
o ich zmene. Všetky ceny sú v eurách /€/ bez DPH! 
 

 
VII. Záručné podmienky 

 
1. Vykonávateľ poskytuje objednávateľovi na vykonané práce záručnú  dobu 6 

mesiacov.  
2. Podmienkou pre uznanie záruky  je predloženie záručného listu (resp. kópie protokolu 

o vykonaní prác) a uhradenie faktúry. 
3. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené mechanickým poškodením, neodbornou 

obsluhou, neoprávneným zásahom tretej osoby, nepredvídateľnými vplyvmi, 
živelnými udalosťami, prepätím zo siete, úderom blesku, nedodržaním podmienok 
prevádzky EZS a KS alebo  zmenou prostredia, v ktorom sa EZS a KS nachádza. 

 
 
 

VIII. Záverečné ustanovenia 
 

1. Vykonávateľ nie je v oneskorení s vykonaním prác, ak došlo k udalostiam vylučujúcim 
jeho zodpovednosť /par. 374, Obchodného zákonníka č.513/91 Z.z, a násl./. 

2. Vykonávateľ je oprávnený neposkytnúť plnenie podľa tejto zmluvy, pokiaľ je 
objednávateľ v omeškaní s platením akýchkoľvek záväzkov voči vykonávateľovi. 

3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré 
sú  obchodným tajomstvom, ktoré nie sú bežne dostupné a s ktorými pri plnení tejto 
zmluvy   prídu zmluvné strany do styku.  

4. Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len písomnou formou. 
5. Výpovedná doba je 2 mesiace /výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa 

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede/. 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola podpísaná slobodne, vážne, bez 

nátlaku, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu z jej obsahom ju podpísali. 
7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú 

stranu. 
 
 
 
 
 
       V Trnave dňa:                           V Hlohovci dňa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................................                                ....................................................... 
               vykonávateľ                                                                     objednávateľ 


