
Zmluva o dielo č. 056/2014/Vy 
uzavretá podľa  § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 

o zabezpečení servisu, údržby a odborných prehliadkach výťahu 

 
1. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

Obchodný názov: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

Sídlo:   Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín 

Štatutárny orgán: PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka 

Zástupca na jednanie vo veciach technických:  Stanislav Bodorík 

Telefón:  043/586 3212 

IČO:   36145050 

DIČ:   2021442071   

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:   

 

Zhotoviteľ: 

Obchodný názov: VYTES, s.r.o. 

zapísaný na Okresnom súde Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 61127/L 

Sídlo:   Medzihradská 1313/83, 026 01 Dolný Kubín 

V zastúpení:  Ján Mihálik, konateľ 

Telefón:  043/586 5031, 0903 884 735 

IČO:   47569603 

DIČ:   2023949653  IČ DPH: SK2023949653 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  

Číslo účtu:   

Havarijná služba: 0903 884 735 

 

2. Predmet plnenia 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy sú nasledovné činnosti: 

2.1.1 Výkon servisnej činnosti vrátane výkonu pohotovostnej služby na nákladnom výťahu nosnosť 

500 kg, ktorý je umiestnený v budove Oravskej galérie na Hviezdoslavovom námestí 11 

v Dolnom Kubíne. Činnosť bude zabezpečovaná v súlade s ustanoveniami vyhl. 508/2009 Z. z., 

normy STN 27 4002 a ostatnými predpismi, ktoré platia pre zdvíhacie zariadenia skupiny A c. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná práce uvedené v bode 2.1 vrátane montážneho materiálu. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

2.4 Odborné skúšky s trojročným intervalom ako aj úradné skúšky sú vykonávané v zmysle STN 27 

4002 a vyhl.508/2009 Z. z. Tieto skúšky ako aj odstránenie závad nie sú započítané v paušálnej 

sadzbe. 

 

3. Čas plnenia 

 

3.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

3.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom 1.1.2014. 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote v dĺžke 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť 

dňom doručenia písomnej výpovede. 

3.4 Termíny trvania jednotlivých prác a opráv sú individuálne, stanovené podmienkami tejto zmluvy, 

prípadne osobitnou dohodou strán pre konkrétne prípady. 

 

4. Cena 

 

4.1 Cena za výkon prác v rozsahu podľa čl. 2 tejto zmluvy je stanovená nasledovne: 

4.1.1 Za plnenie povinností prevádzkovateľa výťahu v rozsahu uvedenom v prílohe č.1, ods. 1.2, 

písm. a),b) tejto zmluvy - mesačný paušál je 16,60 € bez DPH / výťah  

4.1.2 Cena za výkon opráv a údržby bude stanovená ako súčet nasledovných položiek: 

- cena za pracovný výkon - ak budú vykonávané práce, ktoré nie sú uvedené v cenníkoch, 

bude účtovaná HZS vo výške 8,30 € bez DPH 

- cena použitého materiálu pre danú opravu 



- cena dopravy materiálu a pracovníkov na pracovisko je stanovená na 0,27 € / km bez DPH 

 

 

5. Platobné podmienky 

 

5.1 Cenu za servisnú činnosť – práce vykonané v mesačnom paušále, uhradí objednávateľ na základe 

faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví objednávateľovi po uplynutí mesiaca, v ktorom boli práce 

vykonávané. 

5.2 Cenu za výkon ostatných prác a údržby uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ 

vystaví objednávateľovi po vykonaní prác. 

5.3 Spôsob úhrady faktúr za výkon stavebných prác a údržby väčšieho rozsahu sa vykoná na základe 

osobitnej dohody so zhotoviteľom. 

5.4 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia. 

 

6. Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že 

počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdávania objednávateľovi. Za 

vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností. 

6.3 Základná záručná doba na vykonané stavebné práce charakteru údržby a opráv je 24 mesiacov 

a začína plynúť odo dňa ukončenia prác. V prípade výkonu prác väčšieho rozsahu môže by ť záručná 

doba dohodnutá na viac ako 24 mesiacov. 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady predmetu plnenia odstrániť v čo najkratšom technicky 

možnom čase. 

6.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení. 

 

7. Podmienky vykonania diela 

 

7.1 Zhotoviteľ vykoná práce uvedené v tejto zmluve vo svojom mene a na  vlastnú zodpovednosť. 

7.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými 

zásahmi tretích osôb. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

7.4 V prípade potreby umožní objednávateľ možnosť napojenia na odber elektrickej energie a vody, bez 

nároku na úhradu nákladov za spotrebované množstvá. 

7.5 V prípade potreby zabezpečí objednávateľ sprístupnenie priestorov, ktoré je nutné sprístupniť 

k vykonaniu prác. 

7.6 Prevádzka, opravy a údržba týchto zariadení budú vykonané v zmysle vyhl. 508/2009 Z. z. 

a súvisiacich predpisov, prípadne podľa dohôd uvedených v tejto zmluve. 

 

8. Zmluvné pokuty 

 

8.1 Ak zhotoviteľ nezačne s opravou výťahu do 24 hodín od nahlásenia(nevykoná potrebné opatrenia 

k zabráneniu vzniku škôd v súvislosti s poruchou), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 16,60 € za každý deň omeškania. 

8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni bežné vady na výťahu, pre ktoré je výťah mimo prevádzky do 24 hodín od 

nahlásenia, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1,66 € za každý deň omeškania. 

8.3 Ak neuhradí objednávateľ fakturovanú čiastku v termíne splatnosti, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

9. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa 

 

9.1 Pri zahájení servisnej činnosti na zdvíhacích zariadeniach predloží objednávateľ nasledovné 

doklady: 

- kolaudačné rozhodnutie na výťahu, pasporty výťahov a revízne knihy výťahov 

9.2 Pre výkon činnosti elektroinštalácií v spoločných priestoroch, predloží objednávateľ poslednú 

revíznu správu elektroinštalácie spoločných priestorov a protokoly o určení prostredia spoločných 

priestorov. 



9.3 Objednávateľ určí zodpovedného zástupcu, ktorý bude mať zodpovednosť za uchovávanie dokladov, 

ktoré sú uvedené v bodoch 9.1 a 9.2. 

9.4 Objednávateľ určí zodpovedného zástupcu, ktorý bude vykonávať funkciu dozorcu výťahu. 

Zaškolenie dozorcu výťahu vykoná odborný pracovník zhotoviteľa. V cene paušálu nie je zahrnutá 

odmena za výkon činnosti dozorcu výťahu, túto odmenu hradí objednávateľ. 

 

10. Ostatné ustanovenia 

 

10.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 

zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jej písomného súhlasu a tieto 

informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

10.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktoré sú uvedené v tejto 

zmluve. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do dokladov, 

ktoré ho pre výkon uvedených činností oprávňujú. 

10.3 Predmetom tejto zmluvy nie je povinnosť zhotoviteľa zabezpečovať výkon činnosti, ktoré 

vyplývajú majiteľovi zo všeobecne platných predpisov(pravidelný výkon odborných prehliadok na 

elektroinštalácii a ich udržiavanie v bezpečnom stave, dodržiavanie požiarnych, hygienických predpisov 

atď.). Tieto práce si objedná objednávateľ osobitnou objednávkou, prípadne budú dohodnuté v osobitnej 

zmluve o technickej pomoci. 

 

11. Záverečné ustanovenia 

 

11.1 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné ak budú potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

11.2 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. 

11.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia 

záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, resp. požiadajú o rozhodnutie súd. 

11.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

- č. 1 Zásady pri zabezpečovaní činnosti na výťahoch 

- č.2 Rozpis prác, ktoré sú zahrnuté v cene paušálu 

11.5 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá 

objednávateľ a jedno zhotoviteľ. 

 

 

V Dolnom Kubíne,  30.12.2013 

 

 

 

PhDr. Eva Ľuptáková, v. r.      Ján Mihálik, v. r. 

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

objednávateľ        zhotoviteľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


