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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 004/2022 
 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 
medzi 

 
NEVIA,SE 
so sídlom Kragujevská 1, 010 01 Žilina 
IČO: 52710050 
DIČ: 2121131089 
IČ DPH: SK2021131089 
Zastúpená: Vladimír Staňo, predseda predstavenstva 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Po, vložka číslo 11868/L  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: SK59 1100 0000 0029 4008 1858 
 
(ďalej len "poskytovateľ") 

 
a 

 
Obec Strečno 
Sokolská 487/34, 013 24 Strečno 
IČO: 00321648 
DIČ: 2020677615 
Zastúpená: Bc. Dušan Štadani 
Bankové spojenie: Prima banka a.s. Žilina 
Číslo účtu: SK93 5600 0000 0055 2794 8001 
 
(ďalej len "objednávateľ") 
 
 
Na základe predchádzajúcich rokovaní sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tejto zmluvy o poskytovaní 
služieb (ďalej len „zmluva“): 
 

I. 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa služby – ochranného 
systému priemyselnej televízie ( ďalej len „systém PTV“ )  bližšie špecifikované v prílohe č 1  tejto 
zmluvy a za podmienok uvedených v tejto zmluve a záväzok objednávateľa za riadne vykonanie služby 
zaplatiť cenu v rozsahu a za podmienok uvedených v bode 3.1. zmluvy. 

1.2 Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje pre objednávateľa vykonávať: 
- funkčné skúšky systému PTV podľa prílohy č. 1 vrátane pravidelného servisu, odborné 
prehliadky  a odborné skúšky systému PTV. 
- kvartálne zabezpečenie kamerového záznamu. (Vyselektovanie záznamov vybraných 
časových intervalov podľa požiadavky objednávateľa)  
- zaškolenie obsluhy systému PTV počas vykonania ročnej odbornej skúšky a odbornej 
prehliadky. 

II. 
Miesto a čas plnenia 

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať poskytované služby podľa tejto zmluvy na základe požiadaviek 
objednávateľa odo dňa platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

2.2 Poskytovateľ zabezpečí požadovanú službu na základe požiadavky objednávateľa do 48 hodín od 
telefonickej výzvy. 

2.3 Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú  
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III. 
Odmena a úhrada nákladov 

3.1 Za výkon činnosti podľa tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje platiť poskytovateľovi mesačnú  
odmenu vo výške 125,- EUR (slovom: stodvadsaťpäť eur) bez DPH.  

3.2 V prípade potreby väčšieho počtu výjazdov bude odmena uhradená na základe osobitnej objednávky 
a faktúry, pokiaľ bude nad rámec uhradených súm. 

3.3 Obe zmluvné strany sa dohodli, že odmenu podľa ods. 1 tohto článku bude objednávateľ uhrádzať 
na základe faktúry, ktorú je oprávnený poskytovateľ vystaviť vždy po uplynutí príslušného 
kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Súčasťou faktúry 
bude aj súpis poslaných vykonaných prác v danom mesiaci, ktoré boli v zmysle tejto zmluvy 
poskytnuté. 

3.4 Platba sa považuje za uskutočnenú, ak zaplatená dlžná čiastka je pripísaná na účet poskytovateľa 
v plnej výške. 
 

IV. 
Ochrana dôverných informácii 

4.1      Na účely tohto ustanovenia sa dôvernými informáciami sú všetky informácie a skutočnosti o ktorých 
sa poskytovateľ dozvedel v súvislosti výkonom činnosti podľa tejto zmluvy ak tieto boli označené ako 
dôverné alebo ak pri dodržaní v obchodnom styku obvyklej starostlivosti zo strany poskytovateľa je 
možné predpokladať, že ich sprístupnenie tretej osobe môže spôsobiť objednávateľovi alebo jeho 
obchodným partnerom a klientom majetkovú alebo nemajetkovú ujmu (ďalej len „dôverné 
informácie“). Dôvernými informáciami sa na účely tohto ustanovenia rozumejú najmä, ale 
neobmedzujúc sa len na informácie o technických a organizačných skutočnostiach objednávateľa, 
jeho obchodoch, situácii jeho podniku a informácie podobnej povahy. 

4.2      Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a nakladať s týmito 
s potrebnou odbornou starostlivosťou podnikateľa, pričom najmä nesmie takéto dôverné informácie 
sprístupniť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s účelom vyplývajúcim z tejto zmluvy či už pre 
potreby svoje alebo pre potreby tretej osoby. 
 

V. 
Ostatné zmluvné podmienky 

 
5.1 Poskytovateľ je povinný postupovať pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy s odbornou 

starostlivosťou podľa pokynov objednávateľa a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa. 
5.2 Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky skutočnosti, ktoré môžu mať 

vplyv na zmenu pokynov objednávateľa a ktoré sa poskytovateľovi stali známe v súvislosti 
s vybavovaním záležitostí objednávateľa. Poskytovateľ sa môže od pokynov objednávateľa odchýliť, 
len pokiaľ je to nevyhnutné a nie je možné včas získať súhlas objednávateľa. 

5.3 Poskytovateľ je povinný pravidelne alebo na požiadanie objednávateľa kedykoľvek informovať tomto 
s ním vykonávaných činnostiach a ich výsledkoch, pričom spôsob a rozsah plnenia tejto povinnosti 
poskytovateľa bude určovať objednávateľ. 

 
 

VI. 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

 
6.1 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť predstavujú udalosti, ktoré poskytovateľ alebo objednávateľ pri 

starostlivosti, ktorú od nich možno požadovať, nemôže odvrátiť, najmä, ale neobmedzujúc sa len na 
nepokoje, vojny, stávky, poruchy strojov a zariadení, úrazy a ochorenia, opatrenia úradov a štátnych 
orgánov zákonného i nezákonného charakteru, prírodné udalosti a podobné udalosti vyššej moci. 

6.2 V prípadoch vzniku škody z dôvodu niektorej z okolností vylučujúcej zodpovednosť poskytovateľ i 
objednávateľ nezodpovedajú za škodu vzniknutú druhej zmluvnej strane, každá zmluvná strana je 
však povinná oznámiť vznik okolnosti vylučujúcej jej zodpovednosť bez zbytočného odkladu druhej 
zmluvnej strane. 
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VII. 
Ukončenie zmluvného vzťahu 

7.1 Platnosť tejto zmluvy zaniká písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán alebo písomnou 
výpoveďou niektorej zo zmluvných strán doručenou druhej zmluvnej strane, a to aj bez udania 
dôvodu. Výpovedná doba sú tri mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

8.1 Neplatnosť alebo nevynútiteľnosť plnenia akejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy z akéhokoľvek 
dôvodu v žiadnom prípade neznamená neplatnosť celej zmluvy a ani neovplyvňuje platnosť zvyšku 
zmluvy. 

8.2 Pri plnení záväzkov z tejto zmluvy sa strany prioritne riadia jej ustanoveniami. Strany sa dohodli, že 
v prípade, ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy, budú sa tieto riadiť príslušnými 
ustanoveniami  Obchodného zákonníka v platnom znení ako aj ďalšími súvisiacimi právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 

8.3 Akékoľvek prípadne spory medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy sa tieto zaväzujú 
riešiť prednostne v dobrej viere vzájomným rokovaním. 

8.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 
nasledujúci po dni jej zverejnenia na web stránke obce. Poskytovateľ berie na vedomie a súhlasí so 
zverejnením Zmluvy v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

8.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktoré majú povahu originálu. 
8.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 - Zabezpečenie kamerového záznamu a termíny 

vykonávania funkčných skúšok systému PTV vrátane OPaOS  
8.7 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy musia byť vyhotovené formou písomných, postupne 

číslovaných dodatkov ktoré budú podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 
8.8 Zmluvné strany prehlasujú, že s textom zmluvy súhlasia, nepovažujú zmluvu za jednostranne nápadne 

nevýhodnú, uzatvorili ju slobodne, vážne, bez akéhokoľvek obmedzenia ich zmluvnej voľnosti, na 
dôkaz toho ju podpisujú. 

 

V  Strečne, dňa 1.3.2022      V Mojši, 1.3.2022 

 
 
Objednávateľ: Poskytovateľ: 
 

 
 
 
 
 
__________________ _____________________ 
Bc. Dušan Štadáni, starosta Vladimír Staňo, Predseda predstavenstva 
Obec Strečno NEVIA, SE 
 
 
Príloha č. 1 
Zabezpečenie kamerového záznamu a termíny vykonávania funkčných skúšok systému PTV vrátane OPaOS 
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 Príloha č. 1 
 
                 
Zabezpečenie kamerového záznamu a termíny vykonávania funkčných skúšok systému PTV 
vrátane OPaOS 

 
FS: funkčná skúška systému PTV 
OPaOS PTV: odborná prehliadka a odborná skúška systému PTV 
ZKZ: Zabezpečenie kamerového záznamu (na vyžiadanie objednávateľa) 

 

V Strečne, dňa 1.3.2022      V Mojši, dňa 1.3.2022 

 
 
Objednávateľ: Poskytovateľ: 
 

 
 
 
 

                                                                                               
__________________ _____________________ 
Bc. Dušan Štadani, starosta Vladimír Staňo, Predseda predstavenstva 
Obec Sedliacka Dubová NEVIA, SE 

Rok 
1. štvrťrok 2. štvrťrok 3. štvrťrok 4. štvrťrok 

marec jún september december 

2021 ZKZ ZKZ ZKZ + FS 
ZKZ + FS + OPaOS 

PTV 

2022 ZKZ + FS ZKZ + FS ZKZ + FS 
ZKZ + FS + OPaOS 

PTV 

2023 ZKZ + FS ZKZ + FS ZKZ + FS 
ZKZ + FS + OPaOS 

PTV 

2024 ZKZ + FS ZKZ + FS ZKZ + FS 
ZKZ + FS + OPaOS 

PTV 

2025 ZKZ + FS ZKZ ZKZ ZKZ 


