
                      č.reg. zmlúv ZpS a DSS 92/2014 

 

ZMLUVA  O  DIELO č. 2/9/2014 
                       uzatvorená  podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka               
 

                                  

                                                     ČLÁNOK I. 

                                                     UČASTNÍCI   

ZHOTOVITEĽ :                    Cyril Dudáš  ELEKTROTRANSPORT CD 

                              zastúpený :  Cyril Dudáš – majiteľ firmy 

                              IČO          :  34 237 399 

                              DIČ          :  1020 768 672 

                              ban. spoj.  : SLSP, a.s. Mestská pobočka Svidník 

                                                  č.ú. : 0104674632/0900 

                              sídlo          : Kutuzovova B/24,  089 01 Svidník 

 

OBJEDNÁVATEĽ :              Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb   

                             zastúpený  : Mgr. Adrián Labun – riaditeľ   

                             IČO           : 00696323  

                             DIČ           :  2020785294 

                             ban. spoj.  :  Štátna pokladnica    

                                                  č. ú.  :  7000511785/8180 

                             sídlo          :  SNP 4, 089 01  Svidník 
 

 

                                                   ČLÁNOK II. 

                                            PREDMET  ZMLUVY 

     1.  Touto zmluvou sa zaväzuje Zhotoviteľ vykonávať v zmysle vyhlášky MPSVaR      

          č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany  

          zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a  

          plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené  

          technické zariadenia v platnom znení (ďalej len “Vyhláška“) a súvisiacimi STN – EN   

          normami : 

      -   akékoľvek opravy výťahov Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb     

          vrátane modernizačných  opráv výťahov a  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za  

          ich vykonanie. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, po podpise zmluvy s účinnosťou od 3.9.2014.  

3. Práce budú vykonávané servisnými pracovníkmi Zhotoviteľa rešpektujúc platné STN  

            a EN normy a vyhlášky, ako aj technické  požiadavky výrobcu na ich bezpečnú   

            prevádzku. 

4. Dodacie podmienky :  

           Opravy porúch na základe telefonického  nahlásenia Objednávateľom.  

           Opravy v pracovnej dobe (pondelok- piatok, od: 7,3o  do 16,oo hod.) do 4 hodín 

           na t.č. , 0905 756340, 054 7524006, 

           mimo pracovnej doby zhotoviteľa a v dňoch pracovného voľna do 12 hod.  

           na  t.č. 0905 756340, 054 7524006.     

           Ostatné práce a dodávky sa realizujú na základe  požiadaviek  Objednávateľa ako  

           napr. modernizácia výťahov, opravy  po stavebných rekonštrukčných prácach a pod.       

      5.  Iné ujednania :  

           Príloha č. 1 v tejto zmluve o dielo tvorí zoznam, typ výťahov, miesto a cenové relácie.     
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                                       ČLÁNOK  III. 

                                      CENA ZA DIELO 

1. Fakturácia za dielo viď príloha č.1            

2. Fakturácia výťahov sa bude vykonávať po ukončení prác. 

3. Splatnosť faktúr je do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokým sa nedohodne iné. 

 

                                            ČLÁNOK  IV. 

                                                     ZÁRUKA 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto 

zmluvy v záruke 24 mesiacov.  

2. Za škody spôsobené treťou osobou, vandalstvom, alebo vyššou mocou zhotoviteľ 

nezodpovedá. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť všetky priestory súvisiace pre riadny výkon 

prác. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude používať výťah, strojovňu výťahu a elektrické 

zariadenia na iné účely ako bolo určené. 

5. Vykonané práce čo do kvality a množstva bude odsúhlasovať  Objednávateľ 

/ výťahový technik/   alebo iná poverená osoba. 

 

                                        ČLÁNOK   V. 

                                     DOBA TRVANIA 

   1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do31.8.2015 . 

   2. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať kedykoľvek v celom rozsahu po vzájomnej 

       dohode.        

   3. Zmluvné strany si dohodli výpovednú lehotu 3 mesiace s tým, že táto môže  

 plynúť prvým dňom  nasledujúceho mesiaca. 

                   

                                                  ČLÁNOK  VI. 

                                                  ZÁVEREČNÉ  UJEDNANIA 

1. Všetky zmeny podmienok tejto zmluvy je možné dohodnúť písomne dodatkom, 

        ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 

2.   Zhotoviteľ prehlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia  zamestnancov a firmy pre 

      výkon dohodnutých prác a  služieb. 

3.   Rozsah povinností technika výťahov, obsluha výťahu bude konkretizovaný pri jeho  

      bezplatnom zaškolení odborným pracovníkom VTZ-ZZ. 

4.  Zhotoviteľ bude dbať na dodržiavanie hygienických predpisov. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá počas výkonu prác za OBP a PO v plnom rozsahu. 

6.   Zmluvné strany na znak určitosti, slobody vážnosti a zrozumiteľnosti túto zmluvu 

        podpísali a táto nadobúda platnosť dňom podpisu. 

 

 

      Vo  Svidníku dňa 02.09.2014       
 

      Zhotoviteľ :                                                             Objednávateľ : 
                            

                                     
 

       .............................................................                                    ...... ...................................................... 



                                        PRÍLOHA č. 1 
                                    k Zmluve o dielo č. 02/09/2014 

 
 

     

    1. Zoznam a typ výťahov :     250kg  -  typ TOV -  A10     -     1ks,    v.č. 2446 

 

                                                      500kg  -  typ LT    -  A1L    -      1ks ,   v.č. 0071           

  

                                                            

                                    

    2. Opravy  výťahov sa vykonávajú do 4 hodín v pracovnej dobe  a v čase  

        pracovného voľna a pokoja do 12 hodín.    

     

        HZS  montáže, oprav       -       11,40 EUR / hod. 

                                              

 

 

   

      Uvedené ceny sú s DPH. 

 

 

 

 

 

      Zhotoviteľ:                                                                      Objednávateľ: 

   

 

 

 

 

    .........................................                                                 .............................................      

 

 

Dátum zverejnenia zmluvy: 2.9.2014 

 

 

Dátum účinnosti zmluvy:     3.9.2014 


