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Zmluva o dielo  č. 02/2018 
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

o poskytovaní technickej služby na ochranu majetku 
(§ 7 zákona č. 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti) 

 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 
Poskytovateľ:   JMH-TRADE s.r.o. 
Sídlo:    M. R. Štefánika 4, 06 01  Martin  
Štatutárny zástupca: Miloslav Hrivnák, konateľ 
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

v Žiline, v oddiele: Sro, vo vložke č. 49964/L 
IČO:     44317905 
DIČ:    2022654359 
IČ DPH:   SK2022654359 
Telefón:    
e-mail:    
 
 
 
Objednávateľ:   Turčianska galéria v Martine 
Sídlo:     Daxnerova 2, 036 01 Martin  
Štatutárny zástupca:    Ing. Alexandra Rybárová, riaditeľka 
Zriaďovateľ:   Žilinský samosprávny kraj 
    Zriaďovacia listina č. 2002/72 zo dňa 01.04.2002  
Právna forma:     331 – príspevková organizácia 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica    
číslo účtu:        
IČO:     36145327 
DIČ:    2020598327    
Telefón:    
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je poskytovanie technickej služby na ochranu majetku – úprava, 

údržba, revízia alebo oprava – EZS elektrickej zabezpečovacej signalizácie 
a kamerového systému v chránenom objekte, podľa požiadaviek objednávateľa.  
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2. Poskytovateľ bude vykonávať záručný a pozáručný servis na EZS a to 1 x za dva 
roky pozostávajúci z týchto úkonov: 

 Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia) zabezpečovacej ústredne 
(RIZ) 

 Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia) detektorov a tiesňových 
hlásičov 

 Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia) náhradného zdroja 

 Meranie zemných a izolačných odporov 

 Preskúšanie spolupráce pripojeného poplachového zariadenia 

 Preskúšanie všetkých poplachových a zaisťovacích slučiek 

 Vystavenie správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revízie) 

 Podanie návrhov na opravu a cenovej ponuky na odstránenie závad 
3. Poskytovateľ bude vykonávať prevádzkový servis na zariadení EZS a to 3 x 

ročne pozostávajúci z týchto úkonov: 

 Skúška funkcie ústrední (RIZ) EZS 

 Kontrola všetkých poplachových a zaisťovacích slučiek 

 Údržba náhradného zdroja 

 Kontrola, premeranie a nastavenie obvodov 

 Zabezpečovať servis na kamerový systém. 
4.  Poskytovateľ  bude vykonávať odborné prehliadky a skúšky na kamerovom  

systéme, dávať návrhy na prípadné opravy, výmeny spolu s cenovou 
ponukou.  

 
 

Článok III. 
Povinnosti poskytovateľa 

 
Poskytovateľ sa zaväzuje: 

a) Realizovať predmet zmluvy podľa STN 33 4590 s STN 33 1500 v čase podľa 
dohody s objednávateľom, 

b) Poskytovať na nové nainštalované komponenty 24 mesačnú záručnú lehotu, 
c) Zabezpečiť 24 hodinovú pohotovosť, 
d) Pri písomnom alebo telefonickom oznámení závady na EZS alebo kamerovom 

systéme, musí túto závadu odstrániť do 24 hodín, 
e) Do 3 dní od podpísania zmluvy musí poskytovateľ začať vykonávať bezpečnostný 

audit na EZS a kamerovom systéme. 
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Článok IV 
Povinnosti objednávateľa 

 
Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) Zabezpečiť poskytovateľovi prístup k zariadeniam pre činnosti podľa článku II., 
b) Nezasahovať do zariadení bez písomného súhlasu poskytovateľa počas trvania 

tejto zmluvy, 
c) Prevziať predmet zmluvy po jeho riadnom vykonaní, 
d) Odovzdať projektovú dokumentáciu, ak ju objednávateľ má k dispozícii, 
e) Odovzdanie hlavných kódov na EZS a kamerový systém, 
f) Uhradiť poskytovateľov faktúru v dohodnutej lehote. 

 
 
 

Článok V. 
Cena, spôsob platenia, penalizácia 

 
1.  Cena 

K cenám nebude účtovaná daň z pridanej hodnoty v zmysle platných daňových 
predpisov. Cena za predmet zmluvy je určená na základe dohody takto: 

 
 
1.1 Cena za revíziu, prehliadku, opravu, údržbu  
 140,00 EUR s DPH  za revíziu 1 krát za dva roky  

14,00 EUR s DPH jednorázové paušalizované mzdové a režijné náklady 
vrátane dopravy  (pri prehliadke, údržbe, oprave alebo 
úprave) 

1.2 Cena za použitý materiál 
Cena obvyklá alebo cena dohodou. Pri väčšom rozsahu prác môže byť cena 
stanovená v objednávke, v samostatnej ponuke odsúhlasenej objednávateľom 
alebo v prílohe tejto zmluvy. Prípadne môže byť uzatvorená samostatná zmluva 
o dielo. 

2. Spôsob platenia 
 Platba za poskytované služby sa uskutoční na základe faktúry poskytovateľa. 

Splatnosť faktúry je vždy do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.  
3. Zmluvná pokuta 
 Pri oneskorení platby v zmysle článku V, body 1. a 2., môže poskytovateľ účtovať 

zmluvnú pokutu vo výške 0,01% príslušnej sumy za každý deň oneskorenej platby.  
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Článok VI. 
Trvanie zmluvy 

 
1.  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 
3.  Zmluvné strany môžu zmluvu ukončiť buď vzájomnou písomnou dohodou alebo 

výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany. V prípade výpovede tejto zmluvy 
ktoroukoľvek zmluvnou stranou, je výpovedná lehota 3 mesiace a začína plynúť 
prvým dňom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

 
Článok VII. 

Ostatné náležitosti 
 
 
1. Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť spracované písomnou formou a vopred 

odsúhlasené obom zmluvnými stranami. 
2. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana 

obdrží po jednom vyhotovení. Zmluva je účinná odo dňa podpísania oboma 
zástupcami zmluvných strán.  

3. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí faktúru za objednanú a vykonanú službu, 
poskytovateľ má právo nenastúpiť na prípadnú ďalšiu opravu systému.  

4. Zúčastnené strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom 
konštatujú, že nežiadajú nič doplniť, ani pozmeniť, na znak čoho zmluvu bez tiesne 
a nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpisujú. 

 
V Martine, 05.04.2018  
 
 
 

v. r.       v. r. 
________________________________ ________________________________ 
   Ing. Alexandra Rybárová                     Miloslav Hrivnák 
   riaditeľka Turčianskej galérie v Martine konateľ spoločnosti  JMH-TRADE s.r.o. 
   objednávateľ      poskytovateľ 
 
 
 
 


