
 

ZMLUVA O KONTROLNEJ A SERVISNEJ ČINNOSTI EPS 

č.1/2012 

 

          Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

           1. OBJEDNÁVATEĽ: Hotelová akadémia Prešov  

Baštová 32 

080 05 Prešov 

           V zastúpení:   MVDr. Jozef Šenko - riaditeľ školy    

           IČO:    00162191 

           DIČ:                                        2021240562 

           Bankové spojenie:  Dexia banka Slovensko, a.s. Prešov 

           Číslo účtu:   8826976110/5600 

           Označenie registra:                 Zriaďovacia listina PSK 

           Číslo zápisu:                           OŠaTK-2002/3-36 z 1.júla 2002 

 

           2. ZHOTOVITEĽ:  Ľubomír Prusák, ELPOS 

Kanašská 79 

082 16 Fintice 

           V zastúpení:   Ľubomír Prusák - majiteľ 

           IČO:    30648807 

           IČDPH:   SK1020753118 

           Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. pobočka Prešov 

           Číslo účtu:   2617742273/1100 

           Označenie registra:  Ţivnostenský register, Obvodný úrad Prešov 

           Číslo zápisu:                         707 - 6770 

 

                                                                   Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

          Predmetom tejto zmluvy je v zmysle  vyhlášky MV SR č.726/2002 Z.z. a ďalšej platnej 

legislatívy vykonávanie pravidelných kontrol (mesačných, štvrťročných- kvartálnych 

a ročných) a servisnej činnosti na elektrickú poţiarnu signalizáciu (ďalej len EPS) systém 

Lites Liberec, zabudovanej v priestoroch športovej haly na Baštovej ulici č.1 v Prešove. 

 

Článok III.  

CENA ZA PREDMET ZMLUVY 

 

1. V cene je zahrnutý výkon prác pri odskúšaní, premeraní, skontrolovaní a predvedení    

funkčnosti zariadenia a vystavenie správy o pravidelnej ročnej kontrole zariadenia. 

Materiálové náklady nutné k oprave zariadenia budú vynaloţené a fakturované po 

vzájomnej dohode zmluvných strán. 

 

       2.  Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou na základe Cenového návrhu zo dňa 

13.01.2012. 

       Cena predmetu zmluvy je stanovená na 314.00 € bez DPH. 

       DPH bude účtovaná v zmysle platných predpisov. 



-2- 

 

                                                                Článok IV.  

OBSAH KONTROLY EPS 

 

       Obsah jednotlivých kontrol a lehoty plnenia dohodnutých činností určuje znenie tejto 

zmluvy o kontrolnej a servisnej činnosti. 

 

Mesačná kontrola zariadenia EPS zahŕňa: 

 

        1.   kontrola stavu spojov batérie 

        2.   kontrola zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 

        3.   aktivácia jedného hlásiča 

 

Štvrťročná- kvartálna kontrola zariadenia EPS zahŕňa: 

 

1. kontrola náhradného napájacieho zdroja 

2. kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti, vrátane výmeny poškodených hlásičov                                                                                                                                  

3. kontrola funkčnosti hlásičov 

4. funkčná skúška zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 

5. kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe 

 

Pravidelná ročná kontrola zariadenia EPS zahŕňa: 

 

1. kontrola funkčnosti náhradného zdroja, vrátane skúšobnej prevádzky na náhradný                               

      zdroj 

2. kontrola zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 

3. kontrola povrchu a vnútorného priestoru ústredne, kontrola spojov 

4. preskúšanie funkcií ústredne podľa predpisov výrobcu 

5. kontrola parametrov hlásičov, vizuálna a mechanická kontrola hlásičov 

6. kontrola funkčnosti hlásičov 

        

 

                                                                    Článok V.  

LEHOTY PLNENIA 

 

Zhotoviteľ dohodne termín vykonania kontrol s objednávateľom písomne  minimálne 3 

dni vopred. 

 

 

1. Pravidelné kontroly zariadenia EPS podľa článku III budú vykonávané zhotoviteľom  

nasledovne: 

          

a,  mesačná kontrola zariadenia EPS vţdy v mesiacoch február, marec, máj, jún, august, 

september, november, december,  

 

b,  štvrťročná- kvartálna kontrola zariadenia EPS vţdy v mesiacoch apríl, júl, október, 

 

c,  pravidelná ročná kontrola zariadenia EPS vţdy v mesiaci január. 
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2. Zhotoviteľ zabezpečí do 48 hodín od nahlásenia poruchy pracovníkom objednávateľa 

príchod servisného pracovníka do objektu a následne vykoná opravu. 

  

3. V prípade, ţe opravu nie je moţné vykonať okamţite, uzavrie zhotoviteľ 

s oprávneným zástupcom objednávateľa písomnú dohodu o spôsobe a termíne 

odstránenia poruchy. 

 

 

Článok VI. 

POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

 

1. Vykonať pravidelné kontroly zariadenia EPS v zmysle tejto Zmluvy a podľa Vyhlášky 

       MV SR č. 726/2002 Z.z. 

 

2.  Spracovať o vykonanej pravidelnej ročnej kontrole zariadenia písomnú správu  

      v 3 rovnopisoch, z toho 2 výtlačky pre objednávateľa a 1 výtlačok pre zhotoviteľa. 

 

3.  Po odstránení závady zhotoviteľ predvedie poverenému pracovníkovi objednávateľa               

      funkčnosť zariadenia EPS. 

 

4. Zhotoviteľ je povinný všetky zásahy do zariadenia uviesť písomne v prevádzkovej                         

     knihe a prípadné zmeny zaznamenať v projektovej dokumentácii. 

 

Objednávateľ sa zaväzuje: 

 

1. Vytvoriť pracovníkom zhotoviteľa také podmienky, aby bolo moţné realizovať     

predmet tejto zmluvy t.j. zabezpečiť prístup do všetkých priestorov, v ktorých je 

zabudované zariadenie EPS. 

 

2. Neumoţniť tretej osobe mimo poverených pracovníkov objednávateľa zásah do  

zariadenia mimo činnosti, ktoré súvisia s obsluhou zariadenia. 

 

3.  Poruchy zariadenia po ich zistení neodkladne oznamovať zhotoviteľovi telefonicky na  

        telefónne číslo 0692028418, mobil 0903940606. 

                                                                            

 

Článok VII.  

FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny bezhotovostnou 

platbou na základe faktúry, vystavenej zhotoviteľom. 

2. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi dňom potvrdenia vykonanej činnosti 

oprávneným zástupcom objednávateľa. 

 

3. Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 



 



 


