
Zmluva o poskytovaní technickej služby

Zmluvné strany

:  

služieb v oblasti súkromnej 

Úvodné ustanovenia

1.

2.
473/2005 Z. z.

.: 2022-11 PT:002551

Obec Nový Život
Eliášovce 55
Nový Život
93038
I O:00 305 626, DI : 2021151836

Lovotech s.r.o.
Tonkovce 509
Nový Život
93038
I O:52 136 833, DI : 2120902553
íslo licencie: PT:002551



Predmet zmluvy

1.

sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich 
okolí.

Realizácia

1.

2.
pôdorysmi a s režimom na objekte.

3.

4.

a) Miesto realizácie

b) 

1. Termín realizácie bude uvedený v písomnej objednávke.

n (tzv. vyššej moci) nebude pokladané za 
porušenie tejto zmluvy.

Cena 

1.

2.
ceny.

Objekty obce Nový Život

16.12.2022



Montáž a obsluha

1.

2.

3. Pred uvedením zariadenia do skúšobnej pr
zodpovedná za obsluhu zariadenia.

4.

5.

6.

7.
spôsobe jeho vypnutia a prenose poplachovej správy.

1.

2.
a) zariadenie bolo použité spôsobom, ktorý je v rozpore s postupmi uvedenými v dodanom 

návode,

d) porucha bola vyvolaná vplyvmi mimo rámca stanovených technických podmienok (prepätie 
zo siete, úder blesku, pôsobenie vody a pod.),

istribútora.

3.

4.

5.

6.



Montážne elektronické uzamknutie

1. Montážne elektronické uzamknutie zariadenia je úkon, ktorý chráni pred neoprávnenými 
zmenami jeho nastavenia.

2.

3.

nastavenia zariadenia – zrušením uzamknutia alebo poskytnutím montážneho kódu.

Úhrady faktúr

1.
po

2.

3.

4.

5.

Zánik zmluvy

1.

2.

3.
vnej strane.

4.
práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

5. Ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty a úrokov z 
omeškania ostávajú zachované aj v prípade zrušenia tejto zmluvy niektorou zo zmluvných 
strán.



1.
záväzných právnych predpisov SR.

2. písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými 
stranami.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po ich podpise obdrží každá zmluvná strana 
po jednom rovnopise.

4. Osoby podpisujúce túto zmluvu v mene zmluvných strán vyhlasujú, že sú plne spôsobilé a 

povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy.

5. Zmluvné strany túto zmluvu uzatv

na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V,

                                                                                                              

Novom Živote

19.12.2022

Obec Nový Život Lovotech s.r.o.


