
SERVISNÁ ZMLUVA  
č. 131215 PSN a DVR 

uzavretá v zmysle ustanovení § 269 odstavec 2. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Zhotoviteľ :     Fix, s.r.o. 

Hlinícka 1. 
831 05 Bratislava 

 
Zastúpený :     Ing. Gahýr Ivan – konateľ 
Bankové spojenie :    
Číslo účtu :     2625022807/1100 
IČO :      00613070 
DRČ :      
 
 
Objednávateľ:     Divadelný ústav 
       Jakubovo námestie 12 
      813 57 Bratislava 

 
   
Zastúpený :    Mgr. art. Vladislavou Fekete, ArtD. – riaditeľka 
Bankové spojenie :    Štátna pokladnica 
Číslo účtu :    7000071011/8180 
IČO :     164691 
DIČ     2020829921 
 
 
 

II. 
PREDMET ZMLUVY 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je servis, údržba, zabezpečenie prevádzky a opravy 
spočívajúce vo vykonávaní pravidelných kontrol, revízií zariadení PSN – Poplachového 
systemu narušenia v zostave: ústredne VERITAS - TEXECON - 1ks, PIR čidiel 2ks (IC 
PROSPERO) + ústredňa MAS 808 + 2 PIR čidlá (Depozit Múzea DÚ)  + 2 sirény a Systému 
priemyselnej televízie (PTV) v zostave: záznamník DVR 04 a 2 ks kamier v rámci ustanovení 
Zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení niektorých zákonov, 
STN 33 4590-8, STN 33 1500 a s nimi súvisiacich predpisov: 
 

1.1. pravidelnú revízia a to 1x ročne, pozostávajúca z týchto úkonov 
• revízia ústredne rozvodov PSN, vyčistenie ústrední od mechanických nečistôt a 
nastavenie ich prevádzkových parametrov vrátane skúšky prenosov na výstupné poplachové 
zariadenia 
• revízia hlásičov, ich vyčistenie a nastavenie predpísaných parametrov  
• revízia sirén, komunikačných modulov k PSN  
• revízia a nastavenie parametrov napájacích a záložných zdrojov 
• revíziu DVR (PTV) kamerového záznamníka 
• revizia kamery, rozvodov  
• revízia modulov signalizácie  
• revízia table signalizácie 
• vystavenie revíznej správy 



 
1.2. štvrťročné kontroly zariadenia PSN a DVR to 3x ročne pozostávajúce z týchto 

úkonov: 
 

• kontrola ústrední rozvodov PSN 
• kontrola hlásičov 
• kontrola sirén, komunikačných modulov k PSN 
• kontrola DVR (PTV) kamerového záznamníka 
• kontrola kamery, rozvodov  
• kontrola modulov signalizácie  
• kontrola table signalizácie 
 
 

1.3. mesačné kontroly zariadenia PSN a to 11x ročne pozostávajúci z týchto úkonov: 
 
• kontrola ústrední rozvodov PSN 
• kontrola hlásičov 
• kontrola sirén, komunikačných modulov k PSN 
• kontrola DVR (PTV) kamerového záznamníka 
• kontrola kamery, rozvodov  
• kontrola modulov signalizácie  
• kontrola table signalizácie 
 
 

1.4. riešenie závad a porúch zistených počas kontroly ako aj nahlásených porúch 
zariadenia PSN a DVR (PTV) s nástupom do 24 hodín.  
 
2.  Miesto plnenia predmetu zmluvy sú objekty: Divadelný ústav na Jakubovom 
námestí 12, 813 57 Bratislava   
 

III. 
PODMIENKY SERVISNÝCH SLUŽIEB 

 
1. Nástup na odstránie poruchy do 24 hodín po oznámení poruchy písomnou formou 
alebo telefonicky na tel./ fax/ / zázn. č : 02/44885001/212, mobil : 0905/407533,  
e-mail: ivan.gahyr@gmail.com.  
2. S hlásičmi PSN a ostatnými zariadeniami PSN a DVR (PTV) nesmie byť 
manipulované bez súhlasu zhotoviteľa. 
3. Objednávateľ upovedomí zhotoviteľa o každej zmene, ktorá by mohla ovplyvniť 
funkciu zariadení PSN a PTV. 
4. Objednávateľ vytvorí zhotoviteľovi vhodné podmienky pre plnenie predmetu tejto 
zmluvy. 
5. Pravidelnú revíziu a prevádzkový servis zariadení PSN a DVR (PTV) zhotoviteľ 
vykoná v dohodnutých termínoch a po dohode so zodpovednou osobou objednávateľa 3 dni 
pred nástupom na vykonanie pravidelnej revízie a prevádzkového servisu. 
6. Prípadné väčšie závady na zariadení spôsobené inak než prevádzkou v 
predpokladaných podmienkach (vyššia moc, nedodržanie návodov na obsluhu, neoprávnený 
zásah, nesprávne zaobchádzanie) zhotoviteľ odstraňuje mimo rámec odbornej revízie.  
7. Objednávateľ sa zaväzuje prevádzkovať zariadenia v súlade s predpísanými 
prevádzkovými podmienkami a v predpísanom prostredí v súlade so špecifikáciou výrobcov 
zariadení. 
8. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bol vonkajší povrch zariadenia PTV a DVR 
(PSN) udržiavaný v čistom a nepoškodenom stave. 
 



 
 

IV. 
CENA SERVISNÝCH PRÁC 

 
1. Za vykonanie prác na zariadení PSN a DVR (PTV) podľa čl. II., . zaplatí objednávateľ 
cenu nasledovne:  
Pre objekt :    v bodoch 1.1., 1.2. a 1.3.  
Spolu ročne:   294,- €  
2. Cena za vykonanie prác na zariadení PTV a DVR (PSN) podľa čl. II., bodu 1. je v 
zmysle zákona o cenách 18/1996 Z.z. 
3. Za odstránenie poruchy zariadení - vykonanie opráv zariadení PSN a DVR (PTV) 
podľa čl. II., bod 1.4. Zaplatí objednávateľ cenu, dohodnutú zmluvnými stranami pred jej 
vykonaním a odsúhlasenú formou písomného dodatku. 
4. Výšku ceny opravy poruchy zariadenia podľa čl. II., bod 1.4. tejto zmluvy a 
náhradných dielov zhotoviteľ vopred oznámi objednávateľovi. Náhradné diely počas doby 
platnosti tejto zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ za úplatu, pokiaľ pominuli záručné podmienky. 
5. Ceny sú uvedené bez DPH , ktorá sa určí podľa platných predpisov.  
6. Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy je faktúra zhotoviteľa vystavená 
štvrťročne. Faktúra spĺňajúca všetky náležitosti v zmysle § 19 zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty je splatná do 30 dní po doručení úplného daňového dokladu 
objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním faktúrovanej čiastky z účtu 
objednávateľa.  
7. V prípade nárastu cien, devalvácie, resp. revalvácie slovenskej meny má 
objednávateľ resp. zhotoviteľ právo na úpravu ceny v miere adekvátnej cenovému vývoju na 
základe dohody zmluvných strán. 
 
 

V. 
VYKONÁVANIE SERVISNÝCH PRÁC 

 
1. Pravidelná revízia bude vykonaná do 12 mesiacov od poslednej revízie. 
2. Pravidelný servis bude vykonaný každý mesiac roka pracovníkom zhotoviteľa. 
3. Objednávateľ zabezpečí pre pracovníkov zhotoviteľa vstup do príslušných priestorov, 
kde sú namontované zariadenie PSN a DVR (PTV). 
4. Objednávateľ predloží k dispozícii zhotoviteľovi na plnenie predmetu tejto zmluvy: 
• Bezpečnostnú smernicu a technickú dokumentáciu,  
• záznamovú knihu PSN a PTV 
• osobu zodpovednú za prevádzku zariadenia PSN a DVR (PTV).  
 
 
 

VI. 
ZÁRUKA 

 
1. Pri plnení podmienok návodu k obsluhe zariadenia a podmienok tejto zmluvy 
zodpovedá zhotoviteľ za riadny bezporuchový chod zariadenia po obdobie do termínu ďalšej 
dlhodobej prehliadky PSN a DVR (PTV). 
2. Objednávateľ je zodpovedný za škodu len v prípade, ak táto vznikla porušením, či 
prerušením jeho povinností.  
3. Dodávateľ nezodpovedá však za škodu, ak porušenie jeho zodpovednosti bolo 
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť 
sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni mu v plnení jeho 
povinností; ak nemožno rozumne predpokladať, že by túto prekážku alebo jej následky 
odvrátil alebo prekonal, a že by v čase vzniku túto prekážku predvídal.  



 
 

VII. 
ZMLUVNÁ POKUTA 

 
1. V prípade, že zhotoviteľ sa dostane s plnením predmetu zmluvy do omeškania z 
vlastnej viny, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej 
sumy, určenej v článku IV. bod.1, za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok 
objednávateľa na náhradu škody vzniknutej omeškaním výkonu predmetu zmluvy. 
2. Reklamácie zo strany zúčastnených strán budú písomnou formou do 10 dní od 
zistenia nedostatku, porušenia zmluvy, príslušných predpisov atď. vzťahujúcich sa na 
predmet zmluvy. 
 
 
 

VIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Každý systém PSN a DVR (PTV) podliehajú pri svojej inštalácii a prevádzke platným 
normám STN. V prípade, že systémy PSN a DVR (PTV)  nebudú vyhovovať určitým normám, 
bude objednávateľ na tieto skutočnosti písomne upozornený zo strany zhotoviteľa.  
2. Servisná zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 1 rok od jej podpisu s výpovednou 
lehotou dva mesiace, ktorá začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení 
písomnej výpovede. 
3. Servisná zmluva môže byť menená a dopĺňaná po vzájomnej dohode zmluvných 
strán formou písomných dodatkov. 
4. Servisná zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre 
objednávateľa. 
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami. 
 
 
V Bratislave dňa  
 
 
Zhotoviteľ:      Objednávateľ: 
__________________     ________________ 


