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Zmiuvné strany

1.1. Objednávate!':

Obec Vojany

Štatutárny orgán:
Zastúpený

starosta obce
Štefan Czinke
00332 127
202054013 7
VÚB a.s. Veľké Kapušany
3024622/0200

I Č O:
DIČ:

Bank. spoj.:
Č . účtu :
Zhotoviteľ:

1.2.

Valentín Mazur - V AMAP

IČO:
DIČ:

Bankové spojenie:
Č íslo účtu:
Čislo živnostenského registra:

41 502 11 6
SKl 073884559
Unicredit Bank Czech Republi c and Slovakia, a.s.
1510655001/1111
840-13 559, LIC-31-13!2006 č. FT 0003 16

l.
Platnosť

zmluvy

J.Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, začína platiť prvým dňom od podpisu tejto zmluvy.
2.Zmluva zaniká:
- automati cky po nezaplatení paušálneho poplatku na ďal šie obdobie,
-písomným rozviazaním zmluvy.
3 .Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana bez uvedenia dôvodu
v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcom po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

IL
Odplata
Mesačná

sadzba za služby spojené so servisom kamerového systému v obci Vojany (ďalej len
KS) sa stanovuje dohodou na 52,50€ bez DPH. Zhotoviteľ vystaví faktúru so 14-dňovou
splatnosťou, ktorou vyfakturuje 3 kalendárne mesiace a to vždy do 15.tého dňa prvého
kalendárneho mesiaca príslušného kalendárneho štv11'roka. Zhotoviteľ sa zaväzuje každý
kalendárny štvrťrok vyfakturovať poskytnuté služby

III.
Predmet zmluvy
!.Zhotovi teľ

sa zaväzuje :

a) Vždy do 31.05 kalendárneho roka vykonať pravidelné skúšky. Táto skúška KS
-kontrolu napájacieho zdroja (vrátane pevného prí vodu),
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-vizuálnu skúšku nasiavenia j cdnoii ivých kamier.
-t est l1lasového telefónneho komun ikátora (príp. 7.mcnu tcl.č.) ak je in štalova ný.
-skúšku pokrytia kamier prípadné nastaveni a uhlu záberu,
-kontrolu nainštalovaného softvéru (poprípade j el1o preinštälovan ic),
-zmeny v nastaveniach softvéru,
-kontrolu vyhrievania vonkaj ších krytov kamier,
b) Jeden servisný zásah zda nn a nepresahujúei jedn u hodinu,
c) Vykonanie ročnej revízie,
d) Profylaktika a čistenie kamier.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná prednostný servisný zásah a to najneskôr
do l O hodín od nahlásenia poruchy obj ednávateľom emailom počas pracovných dní v cene
33€/výjazd, počas dní pracovného pokoja a sviatkov v cene 45€/ výjazd. Jedná sa o cenu nad
dohodnutú odplatu uvedenú v čL II tejto zml uvy.
3. Zmluvné strany sa dohod li, že zhotoviteľ vykoná prednostný servisný zásah a to najneskôr
do 4 hodín od nahlásenia poruchy objednávatel'om emailom počas pracovných dní v cene
75€/výjazd, počas dní pracovného pokoja a sviatkov v cene ll 0€/výjazd. Jedná sa o cenu nad
dohodnutú odplatu uvedenú v č l. ll tejto zmluvy.
4.Zhotovitel' sa zaväzuje prednostný servisný zásah vyfakturovať objednávateľovi do 14-tich
dní odo dňa uskutočnenia servisného zásahu. Prílohou faktúry bude potvrdenie objednávateľa
alebo nim poverené osoby o vykonaní prednostného servisného zásahu . Objednávate!' sa
zaväzuj e uvedenú sumu zaplatiť zhotoviteľovi do 14-tich dní odo dil.a doručenia faktúry.

IV.
Ďalšie náklady
l.V odplate uvedenej v čl. II tejto zmluvy nie sú zahrnuté náklady na dopravu, prípadné
náhradné diely - materiál a ostatné práce súvisiace s prípadnými opravami KS (oprava
poruchových prvkov, rozšíreni e systému).
2.Všetky prvky v záručnej dobe budú opravené alebo vymenené zdarma, v súlade
s reklamačným poriadkom. Počas opravy reklamovaného prvku s predpokladanou dÍžkou
opravy viac ako 14 dní, bude poskytnutý iný, funkčne zhodný prvok, čím ostane zachovaná
funkčnosť celého systému.
3.Faktúra za dopravu a materiál bude vystavená po servisnom zásahu v zmysle čl. III bodA.
tejto zmluvy.

v.
Záverečné

ustanovenia

! .Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
2.Zmluva nadobúda platno sť neskorším dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Na
účinnosť zmluvy vzh l'adom na to, že obj edn ávateľom j e obec, j e potrebné j ej zverejnenie na
internetovej stránke obce.
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but.lú platne. ah: budú riadne potvrdené a podpi suné oprá\ ncn) mi /.Ústupcami oboch
zrnlu'vn)'ch strán. Pre p!3tnos( dod~tk.ov k t~jto zrnlu ve S3. "'YŽ3duje duhodJ o cclorn texte.
4. Prc otá!:h:y i.<•U l \.1 zm:u\ou neriešené platia príslu~,1( ustantn~.:n it~ OhLh•)<.lt,éht• ól'< ;míh:a
a ostatných všeobecne záväzných predpi sov.
S.Táto zmlu va o dielo je vyhotoven á v 4 exem pl ároch. 2 vyhotovenia 11bdr/.í ohj eclná va1cl'
a 2 vyhotovenia zhotovi teľ.
6.Zmluvné stran y prehlasujú, ?.e túto zmluvu U/a1vorili na i'.áklmlc ich slobodn ej vôle.
vážne, urč i to a zrozumitel'ne. Autentično sť tejto zm luvy potvrdzujú svoj imi podpi smi.

Vo Vojanoch

dňa

03 .02.2014
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l' ....· Obj ednávateľ:

