
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní technickej služby 
 

Uzatvorená v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z.z. v znení jeho zmien a dodatkov, v súlade so zákonom č. 
437/2005 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 v znení zmien 
a dodatkov. 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
 

Dodávateľ – Prevádzkovateľ: 
Názov:                                      Pavol Smetana – Safe Home 
Sídlo:                                        L. Novomeského 1350/108, 90501 Senica 
Zodpovedný zástupca:             Pavol Smetana 
IČO:                                          46497915 
DIČ:                                          1049027419 
IČO DPH:                                 SK 1049027419 
Bankové spojenie:                   Prima banka : SK27 5600 0000 0092 4621 1001 
Živnostenský list vydaný ObÚ v Senici pod registračným číslom 240-21281 
 
a 
 
Objednávateľ : 
meno ( názov ) :     Vlastník domov  Mesto Senica v zastúpení  

       Mestský podnik služieb spol. s r.o.  
sídlo :                 Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica 
zodpovedný zástupca :    Ing. Ján Bachura , konateľ spoločnosti 
IČO :       31 424 287 
DIČ:                                      2020376303   
IČDPH:                                 SK2020376303      
bankové spojenie :     Prima banka a.s. SK58 5600 0000 0092 0051 0057 
Spoločnosť zapísaná v OR okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č.143/T  
 
 
Staré znenie: 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Dodávateľ je prevádzkovateľom technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. 
o súkromnej bezpečnosti. Odberateľ požaduje poskytnutie služieb v súlade s licenciou dodávateľa 
podľa zákona č. 473/2005 Z. z. Licencia prevádzkovateľa je prílohou č.1 tejto zmluvy (číslo licencie: 
FT 001315). Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť túto zmluvu, ktorej účelom je poskytovanie 
technických služieb podľa § 7 ods.1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu údržba a servis 
kamerových zabezpečovacích systémov, systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu 
a konania osôb, pripojenie na internet v objektoch domov 1378, 1379 a 1559 v Senici. 
 
2. Prevádzkovateľ vykoná pravidelnú ročnú funkčnú odbornú prehliadku v zmysle STN 334590-8 
kapitola pre prenosové zariadenia v termíne jeden krát za rok v termíne stanovenom 
objednávateľom. Z uvedenej ročnej funkčnej odbornej prehliadky bude spracovaný protokolárny 
zápis. 
 
 
 
 
 



 
 
 

III. 
Cena diela 

 
 
 
1. V súlade so zákonom č.196/2000 Zb. o cenách sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej cene za 
poskytovanie technickej služby – prevádzkovanie kamerového systému. Platba sa realizuje 
štvrťročne do 7 dní od vystavenia faktúry. Faktúra bude vystavená a zaslaná na adresu 
objednávateľa. Faktúra sa vystavuje vždy na 3 nasledujúce mesiace dopredu odo dňa vystavenia 
faktúry. Cena za 3 mesiace správy kamerového systému je: 
Cena za správu kamerového systému, bez DPH:              210,00 € 
DPH 20 %:                                                                                       42,00 € 
Cena celkom s DPH:                                                                    252,00 € 
(sťahovanie záznamu, Hot-line) 
 
Platba za prvé tri mesiace roku 2016 bude vo výške  2/3 sumy  140 €  a  1/3 sumy 210 € ( 163,33 € 
bez DPH) 
 
 
2. V súlade so zákonom č.196/2000 Zb. o cenách sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej cene za 
poskytovanie technickej služby – ročná prehliadka kamerového systému . Platba sa realizuje ročne 
do 7 dní od vystavenia faktúry. Faktúra bude vystavená a zaslaná na adresu objednávateľa. Faktúra 
sa vystavuje vždy na  rok,  v 6.mesiaci každého roku. Cena za ročnú prehliadku kamerového 
systému je: 
 
Cena za ročnú prehliadku kamerového systému, bez DPH:   97,50 € 
DPH 20 %:                                                                                     19,50 € 
Cena celkom s DPH:                                                                     117,00 € 
(Vyčistenie a doostrenie kamier, vyčistenie DVR rekordérov) 
 
Platba za rok 2016 bude vo výške  2/12 sumy  65 €   a 10/12 sumy 97,50 € ( 92,08 € bez DPH) 
 
 
 
Nové znenie: 

II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Dodávateľ je prevádzkovateľom technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. 
o súkromnej bezpečnosti. Odberateľ požaduje poskytnutie služieb v súlade s licenciou dodávateľa 
podľa zákona č. 473/2005 Z. z. Licencia prevádzkovateľa je prílohou č.1 tejto zmluvy (číslo licencie: 
FT 001315). Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť túto zmluvu, ktorej účelom je poskytovanie 
technických služieb podľa § 7 ods.1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu údržba a servis 
kamerových zabezpečovacích systémov, systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu 
a konania osôb, pripojenie na internet v objektoch domov 556 ,734 ,1378, 1379 ,1559 , 1590 , 2870 , 
2871 , 2872 , 2873 , 3002   v Senici. 
 
2. Prevádzkovateľ vykoná pravidelnú ročnú funkčnú odbornú prehliadku v zmysle STN 334590-8 
kapitola pre prenosové zariadenia v termíne jeden krát za rok v termíne stanovenom 
objednávateľom. Z uvedenej ročnej funkčnej odbornej prehliadky bude spracovaný protokolárny 
zápis. 
 
 



III. 
Cena diela 

 
1. V súlade so zákonom č.196/2000 Zb. o cenách sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej cene za 
poskytovanie technickej služby – prevádzkovanie kamerového systému. Platba sa realizuje 
štvrťročne do 7 dní od vystavenia faktúry. Faktúra bude vystavená a zaslaná na adresu 
objednávateľa. Faktúra sa vystavuje vždy na 3 nasledujúce mesiace dopredu odo dňa vystavenia 
faktúry. Cena za 3 mesiace správy kamerového systému je: 
Cena za správu kamerového systému, bez DPH:              924,00 € 
DPH 20 %:                                                                                     184,80 € 
Cena celkom s DPH:                                                                     1108,80 € 
(sťahovanie záznamu, Hot-line) 
 
2. V súlade so zákonom č.196/2000 Zb. o cenách sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej cene za 
poskytovanie technickej služby – ročná prehliadka kamerového systému . Platba sa realizuje ročne 
do 7 dní od vystavenia faktúry. Faktúra bude vystavená a zaslaná na adresu objednávateľa. Faktúra 
sa vystavuje vždy na  rok,  v 6.mesiaci každého roku. Cena za ročnú prehliadku kamerového 
systému je: 
Cena za ročnú prehliadku kamerového systému, bez DPH:   440,00 € 
DPH 20 %:                                                                                       88,00 € 
Cena celkom s DPH:                                                                       528,00 € 
(Vyčistenie a doostrenie kamier, vyčistenie DVR rekordérov) 
 

VII. 
Záverečné ustanovenia  

 
1. Tento dodatok číslo 2 zaniká: 
a) Písomnou dohodou prevádzkovateľa a objednávateľa o zániku tejto zmluvy. 
b) Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná lehota je šesť mesiacov a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý 
nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 
2. Akékoľvek zmeny tohto dodatku je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán 
v písomnej  forme ďalších dodatkov. 
3. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tohto dodatku a v tomto dodatku bližšie neupravené sa 
riadia predovšetkým ustanoveniami zákona č. 473/2055 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti 
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán , účinnosť nadobúda zmluva dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
5. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden 
prevádzkovateľ. 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jej podpísaním celý riadne prečítali, jej obsahu 
v plnom rozsahu porozumeli, že bol uzatvorený na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni 
ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s ním ju vlastnoručne podpisujú. 
 
V Senici dňa: 15.12.2020                                      V Senici dňa: 18.12.2020 
 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -              - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
                   objednávateľ                                                              zhotoviteľ 
Ing.Ján Bachura  konateľ spoločnosti                      Pavol Smetana  – Safe Home 


