
                                 č.reg. zmlúv ZpS a DSS 90/2014 

 

ZMLUVA  O  DIELO č. 1/8/2014 
                         uzatvorená  podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka               

 

                                                      ČLÁNOK I. 

                                                     UČASTNÍCI  

  

ZHOTOVITEĽ :                    VTZ Slovensko, s.r.o. 

                              zastúpený : Cyril Dudáš – konateľ 

                              IČO          : 36490032         

                              DIČ          : 2021770982                                

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

                                                  č.ú. :  0620675535/0900 

                              sídlo          : Stropkovská 585,  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:                 

           -  OP a OS ( revízie) výťahov  /mimo týždenné odborné prehliadky -  vykonáva    

              technik prevádzkovateľa/ 

           -  zabezpečí vykonanie úradných skúšok výťahov Technickou inšpekciou SR, a.s. 

           -  opravy výťahov zahrnutých v paušálnom poplatku / príloha č.2 /  výťahov             

              Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb  vo Svidníku 

               a  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za ich vykonanie.  

             Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať v    

             pracovnej  dobe (pondelok- piatok, od: 7,3o  do 16,oo hod.) ,  po predchádzajúcom       

             telefonickom odsúhlasení  termínu so zástupcom objednávateľa  /výťahový technik  

             určený objednávateľom/  v dostatočnom časovom predstihu tak, aby ich periodicita         

             stanovená platnou legislatívou bola dodržaná. 

2.    Práce budú vykonávané odbornými  pracovníkmi rešpektujúc platné normy a vyhlášky,  

       ako aj technické  požiadavky výrobcu na bezpečnú prevádzku výťahov a mazanie výťahu    

       podľa mazacieho plánu.      

3.   Iné ujednania : Príloha č. 1 v tejto zmluve o dielo tvorí zoznam výťahov, počet, miesto, 

                             typ výťahov.   

                             Príloha č.2 v tejto zmluve tvorí rozsah prác zahrnutých v paušálnych          

                             nákladoch.                       

 

 



                                            ČLÁNOK  III. 

                                          CENA ZA DIELO 

    1.  Fakturácia – cena za dielo viď príloha č.1            

     2.  Fakturácia sa bude vykonávať po OP, OS  výťahu (1x3mesiace).    

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

     4.  Nárast cien k 1. júlu  vo výške inflácie za predchádzajúci rok.  

                                          

 

                                                           ČLÁNOK  IV. 
                                                             ZÁRUKA 

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

zmluvy. Záruka  na vykonané práce 24mesiacov. 

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 a strojovňu na iné účely ako 

bolo určené. 

5. Vykonané práce čo do kvality a množstva bude odsúhlasovať za objednávateľa 

       výťahový technik  alebo iná poverená osoba  

 

                                           ČLÁNOK   V. 

                                         DOBA TRVANIA 

    1.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.7.2015 .  

    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 osvedčenia a oprávnenia  pre výkon  

         dohodnutých prác a  služieb. 

    3.  Rozsah povinností technika výťahov, dozorcu – technika výťahu bude konkretizovaný  

         pri jeho bezplatným 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,  31.07. 2014 

 

      Zhotoviteľ:                                                               Objednávateľ: 

 

 

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

 

 



                                                           PRÍLOHA č. 1 

                                                k Zmluve o dielo č. 1/8/2014 

 

 

1. REVÍZIE – odborné prehliadky a skúšky   VTZ ZZ – výťahov Ac1 

    Pravidelné  odborné prehliadky a odborné skúšky sú vykonávané podľa 

    vyhlášky  MPSVaR č. 508/2009 Z.z., STN 27 4002 a 27 4009. 

    Prevádzkovateľ výťahu obdrží  protokol  OP, OS, ÚS a odborný pracovník VTZ ZZ vykoná 

    zápis do revíznej knihy výťahu.  

     

     

    Výťah :     250kg  -  typ TOV -  A10     -     1ks,    v.č. 2446 

 

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

 

    Cena odbornej prehliadky (1x3mesiace) za 1ks  výťahu                              

    paušál za 1ks výťahu mesačne 

    (materiál a opravy v rozsahu prílohy č. 2)                                             

                                                                                                              

             k fakturácii  štvrťročne za 2ks výťahov                  :       125,- EUR 

 

                                                                                               
   Cena odbornej skúšky (trojročná) pre rok 2014 za 2 ks výťahov    :       175,- EUR  

   ÚS - v cene určenej TI SR, a.s.   
 

    

      

    Nie sme platcami DPH. 

 

                       

     

                                             

 

 

 

 

 

    Zhotoviteľ:                                                                      Objednávateľ: 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      PRÍLOHA č. 2 

                                            k Zmluve o dielo č. 1/8/2014          

                              

 

                                     Rozsah prác zahrnutých v paušálnej úhrade. 

 

 

Rozsah prác a ich paušálne úhrady sú priemerom viacročných pracovných nákladov pre práce malého rozsahu     

a odborných prehliadok. 

Uvádzame rozsah  paušálnych oprav, ktoré sú v paušálnej úhrade, vrátane dodávky materiálu, ktorého 

jednotková  cena neprevyšuje 8,50 EUR a trojmesačných OP výťahov.  

 

 

1. STROJ 

    -doplnenie a výmena oleja 

    -utiahnutie spojov 

    -doplnenie výmena drobných dielov (matice, viečka) 

    -vyčistenie stroja a mazanie 

    -kontrola funkčnosti motora 

  

 

2. BRZDA 

    -zoradenie brzdy  

    -nastavenie brzdového magnetu 

    -kontrola funkčnosti BM 

    -výmena cievky (bez materiálu) 

 

 

3. ELEKTROMOTOR 

   -výmena uhlíkov 

   -výmena gum. spojky ( bez materiálu ) 

   -kontrola funkčnosti 

   -vyčistenie 

 

 

4. VÝŤAHOVÁ ŠACHTA 

   -nastavenie obmedzovača rýchlosti a bezpečnostného spínača 

   -vyčistenie priehlbne a mazanie                                                                                                                               

   -kontrola upevnenia vodítok a ich ukotvenia 

   -kontrola spojov a utiahnutie skrutiek 

   -kontrola a nastavenie spínačov, vypínačov a svoriek 

   -nastavenie dojazdu kabíny 

   -nastavenie  šachtových dverí, bariér a príklopov 

   -nastavenie dverných uzáverov, dverných dotykov 

   -obnovenia bezpečnostných nápisov 

   -osvetlenie nástupišťa zabezpečí prevádzkovateľ 

   -upevnenie madiel šachtových dverí 

   -oprava sklenených výplní šachtových dvier  
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5.  ELEKTROINŠTALÁCIA STROJOVNE 

     EL. PRÍSTROJE STROJOVNE 

    -vyčistenie strojovne 

    -dodanie bezpečnostných a informačných tabúľ 

    -kontrola uzemnenia 

    -výmena žiaroviek 

    -oprava elektroinštalácie strojovne 

    -nastavenie koncového spínača na obmedzovači rýchlosti 

 

 

6.  KABÍNA 

    -nastavenie pohyblivej podlahy 

    -nastavenie spínačov (závesový, podlahový, zachytávača) 

    -zoradenie kabínových dverí a stien kabíny 

    -oprava osvetlenia kabíny 

    -vyčistenie zachytávačov 

    -oprava upevnenie madiel klietkových dverí 

    -nastavenie mostíkov 

    -nastavenie kriviek 

     

 

 

7. NOSNÉ PROSTRIEDKY 

    -akákoľvek úprava – skrátenie, napnutie lán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zhotoviteľ:                                                                            Objednávateľ: 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Dátum zverejnenia zmluvy: 31.7.2014 

 

 

Dátum účinnosti zmluvy:     1.8.2014  


