Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby
(ďalej len Dodatok č. 1)
uzatvorený v súlade so znením § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a §3 odst. 4 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov medzi týmito zmluvnými stranami
ČI. I.
Zmluvné strany

Odberateľ:

Obec Žirany
Žirany č. 194, 951 74 Žirany
Zastúpená: Ing. Jozefom Zsebim
starostom obce
IČO: 00308706
DIČ:2021102952
(objednávateľ nie je platcom DPH)
(ďalej len „ odberateľ“)

Poskytovateľ: CZ CZ Nitra s.r.o.
Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra
Zastúpená: Ing .Štefanom Škulom
konateľom s.r.o.
IČO: 314 194 70
IČ DPH: SK2020405563
Zapísaný v obeh. registri OS Nitra, odd: sro, vložka 1414/N
Licencia tech. služba č.: KRPZ-NR-B-42-063/2006 LIC, č. PT002393
Bankové spojenie: Primá banka Slovensko, a.s.
1BAN: SK97 5600 0000 0008 5285 6001
(ďalej len „poskytovateľ“)
Článok II.
Predmet Dodatku č. 1
2.1. Predmetom Dodatku č. 1je doplnenie článku IV. Cena:
- o ročnú odbornú prehliadku a funkčnú skúšku kamerového systému rozšíreného o:
1 ks otočnej kamery ( Prevencia kriminality 2013) v čiastke......................10,00 EurbezDPH
2 ks stacionárnych kamier (Prevencia kriminality 2015 ) v čiastke.....20,00 Eur bez DPH
15 ks stacionárnych kamier ( PPA 2015 ) v čiastke....................................150,00 EurbezDPH
15 ks infra reflektorov v čiastke............................................................150,00 Eur bez DPH
1 ks centrálny riadiaci systém......................................................................40,00 EurbezDPH
5 ks stacionárnych kamier ( Prevencia kriminality 2018)........................... 50,00 EurbezDPH
1 ks otočná kamera ( rok 2019 ).................................................................. 10,00 EurbezDPH
- 3 ročnú revíziu prívodov napájania 230V k zariadeniam kamerového systému
6 ks rozvádzačov RK1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 v čiastke..................180,00 Eur bez DPH
- Kilometrovné - záručný resp. pozáručný servis......................................0,40 Eur/km bez DPH
( spotrebný materiál bude fakturovaný samostatnou položkou podľa skutočnosti. Fakturácia za
opravu po neodbornom zásahu resp. zásahu treťou osobou do systému, bude konzultovaná
s odberateľom a fakturovaná vo výške skutočne vynaložených nákladov .)
2.2. Náplňou odbornej prehliadky a skúšky kamerového systému je:
- Kontrola kvality zobrazovaného obrazu každej kamery na monitore
- Kontrola nasmerovania každej kamery - nasmerovanie

- Kontrola správneho označenia pozície každej kamery na záznamových zariadeniach
- Kontrola zasunutia všetkých konektorov prepojovacích káblov - zasunutie na doraz a upevnenie
- Kontrola funkčnosti telemetrie
- Kontrola funkčnosti ovládacej klávesnice a/alebo myši záznamového zariadenia
- Kontrola činnosti záznamového zariadenia
- Kontrola živého záznamu z každej kamery (ostrosť obrazu, dátum, čas, názvy
pozícií jednotlivých kamier a podobne)
- Kontrola nastavenia všetkých funkcií záznamového zariadenia (režim nahrávania,
naprogramovanie časových zón, automatické vypínanie, rýchlosť nahrávania a podobne)
- Kontrola oprávnenia pre ovládanie zariadenia a úrovne prístupu
- Kontrola správneho dátumu a času na zariadení
2.3. Vysokozdvižnú plošinu zabezpečuje na vlastné náklady odberateľ.
2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 27.07. 2012 zostávajú nezmenené.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
3.1. Na vzťahy týmto dodatkom č. 1 neupravenými sa primerane použijú ustanovenia všeobecne
záväzných právnych predpisov SR.
3.2. Tento dodatok č. 1 je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými
stranami.
3.3. Tento dodatok č. 1je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis obdrží odberateľ
a jeden rovnopis obdrží poskytovateľ.
3.4. Osoby podpisujúce tento dodatok č. 1 v mene zmluvných strán vyhlasujú, že sú plne spôsobilé
a oprávnené podpísať tento dodatok č. 1 a neexistuje žiadne obmedzenie alebo zákaz, na základe
ktorého by boli tieto osoby obmedzené podpísať tento dodatok č. 1 a zaviazať zmluvné strany
k povinnostiam vyplývajúcim z tohto dodatku č. 1.
3.5. Zmluvné strany tento dodatok č. 1 uzatvorili v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. a prehlasujú,
že dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni, zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
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za odbere
Ing Jozef Zsebi, starosta

za poskytovateľa
Ing. Štefan Škula, konateľ

