
 

 

ZMLUVA 0 DIELO  

č. 51/S/2002 

na zabezpečovanie servisu a servisných služieb 

uzavretá v zmysle §536 až 565 Obchodného zákonníka 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

Zapísaný v Obchodnom registri Oicresného súdu Košice 1, odd:Firm, vložka č.:50/V 

II. PREDMET ZMLUVY 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servis a servisné služby na výťahoch objednávateľa, podľa 

nasledovnej špecifikácie: 

2.1.1. Opravy bežných prevádzkových porúch. 

2.1.2. Odborné prehliadky a skúšky, podľa súčasne platných noriem a predpisov. 

2.1.3. Opravy po odborných prehliadkach a mastenie, podľa mastiaceho plánu výťahov. 

2.1.4. Dodávky potrebných náhradných dielov. 

2.1.5. Komplet ovanie a udržiavanie technickej dokumentácie. 

2.1.6. Školenie dozorcu výťahu a výťahového technika. 

2.1.7. Nepretržitá pohotovostná servisná služba, servis po pracovnej dobe a v dňoch pracovného 

pokoja. 

III. UMIESTNENIE, TYP A 

POČET VÝŤAHOV Objekt: Galaktická 9, 

Košice — MB 100, 4ks 

1.1. Zhotoviteľ' 

Štatutárny zástupca 

Adresa 

Telefón / fax 

Bankové spojenie 

Číslo účtu 

IČO 

DRČ 

: Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY 

: Pavol Tuchyňa — majiteľ firmy 

: Letná 27, 040 01 Košice 

: 055/ 632 33 83,633 34 28 
HVB Bank Slovakia a.s., pobočka Košice 

: 1041517000/8080 

: 10686886 

: 461024730/695 
Daňový údaj : platca DPH 

Osoba oprávnená vo veciach technických : Peter Tomašovič — vedúci servisu 

1.2. Objednávateľ' 

Štatutárny zástupca 

Adresa 

Telefón / fax 

Bankové spojenie 

Číslo účtu 

IČO 

DIČ 

: MŠ GALAKTICKÁ 9 

: Anna Magdošková, Mgr. — riaditeľka 

: Galaktická 9, 040 12 Košice 
: 055/ 674 75 22 

: NBS, pobočka Košice 
: 44529512/0720 

: 355431637 

: 00355431637 

Daňový údaj : neplatca DPH 

Osoba oprávnená vo veciach technických : p.Janisová, p.Cenká 



  

IV. DODACIE PODMIENKY 

 4.1.Opravy bežných prevádzkových porúch - budú realizované po nahlásení poruchy 
objednávateľom, resp. jeho povereným zástupcom, na dispečing zhotoviteľa na tel.č.:055/6333428, 

0903606772 - nonstop, alebo tel./fax: 055/6323383, v zmysle tejto zmluvy. Príchod servisných 

pracovníkov zhotoviteľa na miesto opravy je do 2.hodín od nahlásenia poruchy objednávateľom, resp. 

jeho povereným zástupcom. Súčasťou dodávok je zabezpečenie opráv v dňoch pracovného pokoja a vo 

sviatok. Nahlášky sa zabezpečia cez dispečing v zmysle tohto bodu zmluvy o dielo. 

4.1.1 Ak porucha nie je spôsobená v dôsledku bežnej prevádzky používania zariadenia, alebo jej 

odstránenie si vyžaduje dodanie náhradného dielu, prípadne oprava je vykonávaná na žiadosť' 

objednávateľa, zhotoviteľ vypracuje cenovú ponuku, ktorú odsúhlasí objednávateľ. Tieto výkony sú 

faktúrované nad rámec predmetu tejto zmluvy. 

 4.2.Periodické odborné prehliadky a skúšky — (OP 2x/rok) Vykonávané vyškolenými odbornými 

technikmi zhotoviteľa, v termínoch uvedených v STN 274002. Objednávateľ obdrží kópiu 

vyhotovenej správy z odbornej prehliadky potvrdenej servisnými pracovníkmi zhotoviteľa. 

 4.3.Opravy po odborných prehIiadkách — podľa termínov uvedených v knihe kontrol výťahu. 

 4.4.Stredné, generálne opravy a rekonštrukcie — podľa nutnosti, resp. potreby, prípadne podľa 
dohodnutého harmonogramu medzi zmluvnými stranami, na základe samostatnej objednávky. 

 4.5. Dodávky náhradných dielov — potrebné materiály a komponenty budú dodávané podľa potreby 

pri opravách, v prípade požiadavky objednávateľa sa náhradné diely dodajú v požadovanom a 

potrebnom množstve. 

 4.6.Mastenie — podľa mastiaceho plánu výťahu, ktorý je priložený v technickej dokumentácii výťahu. 

 4.7.Kompletizácia a udržiavanie dokumentácie — dokumentácia sa doplní, alebo vyhotoví podľa 

potreby v súlade s príslušnými normami. Ostatné práce a dodávky sa budú realizovať podľa 

požiadavky objednávateľa, na základe dohody so zhotoviteľom. 

 4.8.Záručná doba — zhotoviteľ' poskytuje záruku na prevedené práce 6 mesiacov od vykonania  

opravy, okrem vád zavinených nesprávnou obsluhou, alebo poškodením. 

V. CENA ZA VYKONÁVANIE SER'VISU 

 5.1.Navrhované ceny sa považujú v zmysle zákona 1 8/1 996 Z.z. za ceny dohodou. 
5.1.1. Výťahy do rýchlosti 1 m.s

-
 

Kalkulácie opráv sa vyhotovujú na základe popisu prác, alebo odpracovaných hodín potvrdených 

objednávateľom. Objednávateľ je oprávnený požiadať servisného technika k nahliadnutiu do cenníka, 

aby tak overil ocenené práce v popise prác. Súhlas s vykonanírn prác potvrdí objednávateľ svojim 

podpisom a pečiatkou na popise prác. Všetky prevedené práce budú vykonávané a fakturované 

podľa Cenníka opráv zdvíhacích zariadení 001-2002, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o 

dielo. 

 5.2. Zvláštne náklady sa účtujú v zmysle priloženého cenníka. Fakturácia sa vykonáva zemou 
faktúrou po ukončení mesiaca. K cenám sa účtuje DPH v zmysle platných predpisov t.j. 23 %. 

Splatnosť' faktúr je 14 dní od zaslania objednávateľovi. 

 5.3.Pri záujme objednávateľa je možné dohodnúť paušálne platby za opakované výkony  
(odb. prehliadky, mazanie a pod.), pripadne dohodnuté drobné opravy. 

VI. VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

6.1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ' zaväzuje vykonávať' činnosť špecifikovanú v čl.II a IV. 6.2. 

Zhotoviteľ nezodpovedá za bezpečnosť servírovaného zariadenia : 

 ak zistí zásahy iných osôb na servisovanom výťahu, 

 ak objednávateľ odmietne vykonanie prác bezpečnostného charakteru, alebo prác 
zabezpečujúcich prevádzku zariadenia podľa platných noriem a vyhlášky č.74/1996 Úradu 

bezpečností práce SR, 

ak zhotoviteľ zistí, že došlo k zmene účelu a spôsobu používania zariadenia alebo strojovne. 

 6.3.Zhotoviteľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré vznikli objednávateľovi, 

alebo tretej osobe v dôsledku pozastavenia výkonu zhotoviteľa v zmysle bodu 6.2. 

Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAFIY. Letná 27 Košice 2 

ZoD č. 51/S/2002 



 6.4.Objednávateľ' sa zaväzuje zaistiť prístup k potrebným zariadeniam pracovníkom zhotoviteľa. 

 6.5.Zhotoviteľ' zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku, za bezpečnosť' a ochranu zdravia 

všetkých vlastných pracovníkov, za dodržanie zásad bezpečnosti práce a požiarnej ochrany na pracovisku. 

 6.6.Objednávateľ' je povinný dodržiavať ustanovenia súčasne platných noriem pre prevádzku výťahov 
(uzamknutie strojovne, dozor ovanie zariadení, osvetlenie, dokumentácia a pod.). Objednávateľ' je 
povinný pri prevádzke výťahov dodržiavať ustanovenia príslušných STN a predpisov, uschovávať 
predpísanú dokumentáciu, ustanoviť dozorcu a výťahového technika, uzamykať strojovne a pod. 

 6.7. Pri nedodržaní splatnosti zhotoviteľ môže účtovať objednávateľovi pokutu z omeškania vo výške 
0,05% denne z fakturovanej (dlžnej) čiastky. 

 6.8.Pri nedodržaní písomne dohodnutého termínu vykonania opravy, alebo odbo rnej prehliadky 

objednávateľ môže účtovať zhotoviteľovi pokutu z omeškania vo výške 0,05% denne z 

fakturovanej (dlžnej) čiastky. 

VII. DOBA TRVANIA ZMLUVY A VÝPOVEDNÁ LEHOTA 

 7.1.Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu neurčitú, s platnosťou a účinnosťou od dátumu podpisu  

zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 7.2.Zmluvu môže vypovedať písomnou formou ktorákoľvek zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je 

3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

 7.3.Výpoveďou zmluvy o dielo objednávateľom, počas doby platnosti záruky zhotoviteľa na prevedené 

práce, stráca objednávateľ túto záruku dňom doručenia písomnej výpovede zhotoviteľovi. 

 7.4.Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak zhotoviteľ mešká s vykonaním odbornej 

prehliadky viac, ako jeden mesiac. 

 7.5.Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak objednávateľ mešká s úhradou faktúry viac, 

ako jeden mesiac. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na finančné vysporiadanie za už poskytnuté plnenie. 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 8.1.Zmluva vzniká prejavením súhlasu oboch zmluvných strán s celým jej obsahom. Súhlas musí 

byt' písomný, potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila. 

 8.2.Meniť', alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a budú platné po riadnom potvrdení a podpísaní 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 8.3.Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva vlastní zhotoviteľ a dva 

objednávateľ. 

 8.4.Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka 

 

 

 

Objednávateľ     Zhotoviteľ 


