
ZMLUVA O PRAVIDELNEJ REVÍZII SYSTÉMU N A  SLEDOVANIE POHYBU A KONANIA OSOBY 
N A  CHRÁNENOM  MIESTE

podľa zákona NR SR č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasd súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

medzi

DodávatePom: AK CEN T NOVA s.r.o.
Lazovná 58
974 01 Banská Bystrica
zapísaná OS BB Oddiel Sro, vložka číslo 5877/S
ICO: 36046124
DPH: SK2021562488
banka: 
zastúpená: Bc. Alexander Végsô, konateľ spoločnosd
(ďalej ako „dodávateľ“)

OdberatePom: Ústav informácií a prognóz školstva
Staré grunty 52
842 44 Bratislava
IČO: 00039691
DIČ: 2020890135
banka: ŠP 7000073244 /  8180
zastúpený: Ing. Miroslav Korman, generálny riaditeľ 
(ďalej ako „odberateľ“)

Článok L 
Úvodné ustanovenia

1. Dodávateľ nainštaloval na základe objednávky odberateľa pre vysunuté pracovisko Ústavu informácií a 
prognóz školstva - Školské výpočtové stredisko Tajovského 25, 97573 Banská Bystrica kamerový systém za 
účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku odberateľa.

2. Dodávateľ je držiteľom platnej licencie Krajského riaditeľstva policajného zboru číslo Lic-46-18-2006 
v rozsahu činnosti „ vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízie a opravy zabezpečovacích 
systémov a poplachových systémov a systémov zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby 
v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí“ .

3. Účelom zmluvy je predchádzať technickým výpadom zariadení podľa článku II. bod 1.

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je pravidelná revízia všetkých zariadení v rozsahu 2ks kamera, Iks PC s príslušenstvom 
tvoriaci nahrávací celok v nasledovnom rozsahu:

a) kontrola elektrického napájania kamier a počítača
b) kontrola event logu počítača
c) kontrola veľkosti, množstva a správnosti súborov a premazávama starších dát
d) kontrola bezpečnostných nastavení počítača
e) obhliadka vonkajších častí zanadení a kabeláže
f) mechanické čistenie počítača v rozsahu otvorenie bočného krytu a vyfúkanie nečistôt, kontrola pečatí
g) kontrola a testovania nahrávania kamier v prípade režimu „motion“
h) kontrola výdrže batérie elektrického zálohovania UPS

2. Perióda vykonania prác podľa článku II bod 1 a, b, c , d, e, g, h je Ix za 2 týždne.

3. Perióda vykonania prác podľa článku II bod 1 f je Ix za 3 mesiace.



Článok III.
Zm luvné dojednania ,

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať práce odborne spôsobilými osobami.

2. Dodávateľ m ôže poveriť výkonom prác tretiu osobu alebo organizáciu len za predpokladu dodržania odbornej
spôsobilosti.

3. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o spôsobe technického riešenia ochrany objektu odberateľa
voči tretím stranám. T o to  však neplatí vo vzťahu ku Polícii SR, Slovenskej informačnej službe alebo 
Vojenskému obranném u spravodajstvu.

4. Odberateľ je povinný na svoje náklady a riziko m iesto snímania kamier vhodne označiť podľa platnej
legislatívy, najmä v súlade so zákonom  o ochrane osobných údajov.

5. Práce sa začnú vykonávať 1. dňa nasledujúceho mesiaca po podpise zmluvy. O dberateľ určí osobu
zodpovednú za súčinnosť pri vykonávaní prác dodávateľom. Táto aj zabezpečí prístup ku všetkým potrebným  
častiam systému. D ohodne s oprávnenou osobou dodávateľa vhodný termín vykonania prác, spravidla však 
prvý kalendárny deň príslušnej periódy. Je zároveň oprávnená podpísať preberací protokol, dodací list.

Článok IV.
Cena

1. Cena predmetu zmluvy podľa článku II bod 2 je 400,- Sk za jednu kontrolu.

2. Cena predm etu zmluvy podľa článku II bod 3 je 250,- Sk za jedno čistenie.

3. Ceny sú uvádzané bez D PH . K nim budú pripočítané dopravné náklady podľa platného cenníka dodávateľa
v  deň vykonania revízie a D P H  podľa platných predpisov v deň vystavenia faktúry, daňového dokladu.
Splatnosť sa dohoduje na 10 dní.

4. V prípade neuhradenia faktúry odberateľom  si dodávateľ vyhradzuje právo pozastaviť služby až do doby 
pokiaľ nebudú všetky záväzky odberateľa vrátanie zmluvných pokút uhradené. D ňom  úhrady faktúry sa 
rozumie dátum  pripísania finančných prostriedkov na účet dodávateľa.

5. Odberateľ sa oboznám il so „ Všeobecnými obchodným i a dodacími podmienkami dodávateľa“ a 
„Reklamačným poriadkom “ .

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany svojimi podpism i potvrdzujú, že sa s obsahom  tejto zmluvy riadne oboznámili, jej obsahu 
porozumeli a že ju slobodne, bez nátlaku a nie v tiesni uzatvárajú. Zm luvné strany zároveň prehlasujú, že sú 
plne spôsobilé na právne úkony, najmä na uzatvorenie tejto zmluvy.

2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má povahu origmálu. Jeden rovnopis je určený 
pre dodávateľa, jeden rovnopis je určený pre odberateľa.

3. Výpovedná lehota je 2 mesiace pre obe zmluvné strany. Začína plynúť 1. dňom  nasledujúceho mesiaca od jej 
doručenia druhej zmluvnej strane.

4. Obsah zmluvy m ôže byť menený alebo dopĺňaný výlučne písom ným  dodatkom podpísaným obidvoma 
zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici dňa 08.02.2008 V Bratislave dňa

dodávateľ    odberateľ
Bc. Alexander Végsó, konateľ s p o l o č n o s t i I n g .  Miroslav K orm an, generálny riaditeľ



DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O PRAVIDELNEJ REVÍZII SYSTÉMU NA SLEDOVANIE 
POHYBU A KONANIA OSOBY NA CHRÁNENOM MIESTE

uzatvorenej medzi

Dodávateľom : AKCENT NOVA s.r.o., Lazovná 58, 97401 Banská Bystrica,
IČO: 36046124, zastúpená: Bc. A lexander Végsó, konateľ spoločnosti

Odberateľom: Ústav informácií a prognóz školstva. Staré grunty 52, 84244 Bratislava,
IČO: 00039691, zastúpený: Ing. M iroslav Korman, generálny riaditeľ

Zm luvné strany uzatvorili medzi sebou  dňa 08.02.2008 zmluvu o pravidelnej revízii systém u na 
sledovanie pohybu a konania osoby na chránenom  m ieste, ktorej účelom je predchádzať technickým 
výpadkom  zariadení podľa článku II. bod 1.

Na základe ustanovenia podľa článku V. bodu 4. sa zm luvné strany  dohodli na nasledovných zmenách:

1) Identifikácia dodávateľa -  z dôvodu zm eny podstatných údajov 
sa m ení nasledovne:

Dodávateľom : AKCENT NOVA s.r.o.
Partizánska cesta 112 
974  01 Banská Bystrica
zapísaný v OR OS v B. Bystrici v odd. Sro vo vložke č. 6877/S  
IČO:36046124 
IČ DPH:SK2021562488
bankové spojenie: 
číslo účtu:  
zastúpený: Ing. A lexander Végsó, konateľ spoločnosti 
(ďalej ako „dodávateľ"]

2) Identifikácia odberateľa -  z dôvodu rozhodnutia o zrušení Ústavu informácii a prognóz školstva 
sa  m ení nasledovne:

Odberateľom: Centrum  vedecko-technických inform ácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8 /A  
811 04 Bratislava
ako právny nástupca rozpočtovej organizácie 
IČO:00151882 
IČ DPH:SK2020798395 
bankové spojenie: Š tátna pokladnica 
číslo účtu: 7000064743/8180
zastúpený: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., š ta tu tárny  zástupca 
(ďalej ako „odberateľ")



3) Ustanovenia Článku IV. Cena - z dôvodu prechodu na m enu Euro v Slovenskej republike 
sa m enia nasledovne:

1. Cena predm etu zm luvy podľa článku II. bod 2. Je 13,28 EUR za jednu kontrolu.
2. Cena predm etu zm luvy podľa článku II. bod 3. Je 8,30 EUR za jedno čistenie.

O statné články a ustanovenia zmluvy o pravidelnej revízii systém u na sledovanie pohybu a konania osoby 
na chránenom  m ieste zo dňa 08.02.2008 zostávajú nezm enené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom  podpisu oboch zm luvných strán a účinnosť dňom zverejnenia v
Centrálnom registri zmlúv.

Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. Jeden rovnopis je 
určený p re  dodávateľa, jeden  rovnopis je u rčený pre odberateľa.

Zmluvné strany svojimi podpism i potvrdzujú, že sa s obsahom  tohto dodatku riadne oboznámili, jeho 
obsahu porozumeli a že ho slobodne, bez nátlaku a nie v tiesn i uzatváraj

. v V Banskej Bystrici, d n a .................................. V Bratislayet dna .̂..

dodávateľ odbera teľ
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., štatutárny zástupcaIng. Alexander Végsó, konateľ spoločnosti



DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O PRAVIDELNEJ REVÍZII SYSTÉMU NA SLEDOVANIE 
POHYBU A KONANIA OSOBY NA CHRÁNENOM MIESTE

uzatvorenej medzi

Dodávateľom : AKCENT NOVA s.r.o., Lazovná 58, 97401 Banská Bystrica,
IČO: 36046124, zastúpená: Bc. Alexander Végsó, konateľ spoločnosti

Odberateľom: Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty  52, 84244 Bratislava,
IČO: 00039691, zastúpený: Ing. M iroslav Korman, generálny riaditeľ

Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou dňa 08.02.2008 zmluvu o pravidelnej revízii systém u na 
sledovanie pohybu a konania osoby na chránenom  m ieste, ktorej účelom je predchádzať technickým 
výpadkom  zariadení podľa článku II. bod 1.

Na základe ustanovenia podľa článku V. bodu 4. sa zmluvné strany  dohodli na nasledovných zmenách:

1) Identifikácia dodávateľa -  z dôvodu zm eny podstatných údajov 
sa m ení nasledovne:

Dodávateľom: AKCENT NOVA s.r.o.
Partizánska cesta 112 
974  01 Banská Bystrica
zapísaný v OR OS v B. Bystrici v odd. Sro vo vložke č. 6877/S  
IČO:36046124 
IČDPH: SK2021562488
bankové spojenie:  
číslo účtu:  
zastúpený: Ing. A lexander Végsó, konateľ spoločnosti 
(ďalej ako „dodávateľ"]

2] Identifikácia odberateľa -  z dôvodu rozhodnutia o zrušení Ústavu informácii a prognóz školstva 
sa m ení nasledovne:

Odberateľom: Centrum  vedecko-technických inform ácií SR (CVTI SR]
Lamačská cesta 8/A  
811 04 Bratislava
ako právny nástupca rozpočtovej organizácie 
IČO:00151882 
IČDPH: SK2020798395 
bankové spojenie: Š tátna pokladnica 
číslo účtu: 7000064743 /8180
zastúpený: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., š ta tu tá rn y  zástupca 
(ďalej ako „odberateľ"]



3) Ustanovenia Článku IV. Cena - z dôvodu prechodu na menu Euro v Slovenskej republike 
sa menia nasledovne:

1. Cena predmetu zm luvy podľa článku II. bod 2. Je 13,28 EUR za jednu kontrolu.
2. Cena predmetu zm luvy podľa článku II. bod 3. Je 8,30 EUR za jedno čistenie.

Ostatné články a ustanovenia zm luvy o pravidelnej revízii systému na sledovanie pohybu a konania osoby
na chránenom mieste zo dňa 08.02.2008 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zm luvných strán a účinnosť dňom zverejnenia v 
Centrálnom registri zmlúv.

Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. Jeden rovnopis je 
určený pre dodávateľa, jeden rovnopis je  určený pre odberateľa.

Zmluvné strany svojim i podpismi potvrdzujú, že sa s obsahom tohto dodatku riadne oboznámili, jeho 
obsahu porozumeli a že ho slobodne, bez nátlaku a nie v tiesni uzatvárajú.

V Banskej Bystrici, dňa V Bratislave, dň

dodávateľ
Ing. Alexander Végsô, konateľ spoločnosti

odberateľ
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., štatutárny zástupca
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