
ZMLUVA O DIELO č. 03 /2017 

uzavretá podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

 

Čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

Objednávateľ                                                         Obec Vígľaš                            

                                                                                  Zvolenská 1 

                                                                        962 02 Vígľaš                                                   

 

Štatutárny  zástupca:               Ing. Róbert Záchenský                                                                      

Zastúpení: vo veciach technických a veciach zmluvy: Ing. Robert Záchenský                                                                                           

                   vo veciach technických:                                

IČO:                       00320382                                                                    

DIČ:                       2021318761                                                        

IČ pre DPH:           -                         

Bankové spojenie: VUB                             

Č. Účtu:                 SK3502000000000002922412                                                                

Zapísaný u Okresného súdu  - Verejná správa 

 

1.2. Zhotoviteľ BB Výťahy, s.r.o. 

 Poľná 21 

 974 05 Banská Bystrica 

Zastúpený Ing. Jozef Kičin - konateľ 

IČO  36037923 

DIČ:  2020093295 

IČ pre DPH:                                                              SK2020093295 

Bankové spojenie SLSP,a.s.Banská Bystrica 

Č. účtu  302738385/0900 

Zapísaný u Okresného súdu v Banskej Bystrici v odd.:Sro,vložka č.:6093/S 
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Čl. II. 

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Vykonávanie a zabezpečovanie  servisnej činnosti  na výťahu v MŠ Vígľaš 
        Rozsah povinností prevádzkovateľa výťahov vyplývajúcej z ustanovení platných EN,  
        STN a vyhlášok SÚBP SR vzťahujúcich sa na vyhradené technické zariadenia a to 
        v členení na: 
      a) opakované odborné prehliadky výťahov podľa STN 27 4002 čl.50 (polročne) 
      b) prehliadky v medziobdobí opakovaných prehliadok 
      c) skúšky po opravách 
      d) odstraňovanie bežných prevádzkových porúch a závad zistených pri kontrolách 
      e) preventívna údržba a preventívne opravy, čistenie priehlbne šachty a stropu klietky 
       f) opravy havarijné       
      g) mazanie výťahov 
       h) týždenné kontroly výťahov 
       i) opravy po zásahu treťou osobou 
      j) opravy po živelnej pohrome 

 
1.2 Vykonávanie odborných skúšok výťahov (šesťročné revízie) vrátane vyhotovenia  
      odborných správ. 
1.3 Vykonávanie kompletných stredných opráv 
1.4 Vykonávanie kompletných generálnych opráv 
1.5 Vykonávanie kompletných rekonštrukcií. 
 
      Práce uvedené v ods.1.1 s materiálovými nákladmi nad 30,-€ bez DPH, v ods.1.1-i,j,) 
a v ods. 1.2,1.3,1.4,1.5 zhotoviteľ vykoná len na základe predchádzajúcej objednávky od 
objednávateľa a odsúhlasení ceny objednávateľom. 
 

III. 

Cena 

 
Podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 
 

IV. 
Platobné podmienky 

 
      1. Cenu za dielo zaplatí objednávateľ do 14 dní od doručenia faktúry, ktorá musí mať 
          náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry je položkovitý rozpis vykonaných 
          prác, dodaného materiálu a ich cena. Náklady a práce musí zhotoviteľ fakturovať 
          samostatne na výťah na ktorý sa vzťahujú.  
           

2. Ak faktúra nebude mať charakter daňového dokladu alebo nebude v súlade 
    s podmienkami tejto zmluvy, má objednávateľ právo vrátiť ju v termíne splatnosti 
    zhotoviteľovi na prepracovanie. Lehota splatnosti opravenej faktúry začne plynúť jej 
    doručením objednávateľovi. 
 

V. 
Práva a povinnosti účastníkov 

 
      A) Zhotoviteľ je povinný: 

 
 
1. Na plnenie predmetu tejto zmluvy používať len materiály, náhradné diely, pomôcky 

a pracovné prostriedky s príslušnou certifikáciou podľa platnej legislatívy. 
2. Bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré 

majú alebo môžu mať na riadne alebo kvalitné plnenie záväzkov vyplývajúcich 
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z tejto zmluvy, najmä zmeny právnej formy, štatutárnych zástupcov, bankového 
spojenia, začiatok správneho konania, návrhu na konkurz , alebo likvidáciu a pod. 

3. Vykonať zmluvný servis, opravy a údržbu na zverených výťahoch v rozsahu 
dohodnutom v tejto zmluve. 

4. Vykonávať práce zahrnuté v predmete Zmluvy počas riadnej pracovnej doby v čase 
od 7,00 do 15,30 hod.  

5. Po telefonickom nahlásení poruchy zhotoviteľ nastúpi na opravu do 24 hodín 
v pracovnej dobe od 7,00 do 15,30 hod. V prípade poruchy , ktorú nie je možné 
odstrániť bežnou opravou /do 4 hodín/ bude zhotoviteľ informovať objednávateľa 
o oprave výťahu a jeho termíne odstránenia poruchy. 

6. Zabezpečovať pravidelné vykonávanie odborných prehliadok a revízií výťahov a ich 
elektrických zariadení, medziobdobných prehliadok a na ich základe odstraňovať 
zistené závady, vykonávať opravy, mazanie a čistenie v súlade s platnými 
vyhláškami, normami a predpismi výrobcu výťahu. 

7. Zabezpečovať opravy, ktoré nie sú zahrnuté v predmete zmluvy a dodávky 
materiálu a náhradných dielov v jednotkovej cene nad 30,00€ bez DPH len 
s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa. 

8. Zaistiť príslušný materiál a náhradné diely na vykonávanie údržby a opráv a mať 
vždy na sklade minimálne potrebné zásoby. 

9. Okamžite oznámiť objednávateľovi odstavenie výťahu z prevádzky a príčinu 
odstávky. 

10. Okamžite hlásiť prevádzkové nehody vzniklé v súvislosti s prevádzkou výťahu 
objednávateľovi a orgánom určených platnou legislatívou. 

11. Najneskôr k poslednému dňu zmluvného prevádzkovania výťahu tento odovzdať 
objednávateľovi alebo ním určenému prevádzkovateľovi.  

 
      B) Objednávateľ je povinný: 

 
1. Zaistiť zhotoviteľovi prístup k technickej dokumentácii výťahov, vstup do objektov so 

zvereným výťahom a do strojovne výťahu a podmienky pre riadny výkon servisnej 
činnosti. 

2. Umožniť zhotoviteľovi riadne prevzatie výťahov, ktorých prevádzkovanie má 
vykonávať podľa zmluvy. 

3. Bez zbytočného odkladu oznámiť zhotoviteľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré 
majú alebo môžu mať vplyv na riadne a kvalitné plnenie záväzkov vyplývajúcej z tejto 
zmluvy, najmä zmeny právnej formy, štatutárnych zástupcov, bankového spojenia, 
začiatok správneho konania, návrhy na konkurz alebo na likvidáciu a pod. 

 
VI. 

Zodpovednosť za vady 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu prác a dodávok v zmysle tejto zmluvy, platných 
noriem STN, EN a súvisiacich predpisov o prevádzkovaní výťahov. 

2. Záručná doba na práce uvedené v čl. II tejto zmluvy je 24 mesiacov. 
3. Záručná doba na dodaný a použitý materiál je 24 mesiacov, ak sa v konkrétnom 
      prípade nedohodne záručná doba dlhšia. Záručná doba začína plynúť prvým dňom  
      kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni odovzdania výkonu až do skončenia 
      záručnej doby.  
4. Zhotoviteľ na základe písomnej reklamácie objednávateľa odstráni vady bezplatne 

a bez zbytočného odkladu ihneď po doručení reklamácie alebo v termíne, ktorý určí 
objednávateľ podľa rozsahu a závažnosti vady, pokiaľ s objednávateľom nedohodne 
iný termín. 

5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené: 
- mechanickým poškodením cudzou osobou alebo vandalizmom 
- živelnou pohromou 
- nedostatočnou kvalitou sietí, na ktoré je zariadenie pripojené 
- odcudzením prvkov alebo ich časti 
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- používaním zariadenia v rozpore s ustanoveniami STN 27 4002, 
súvisiacich STN, vyhlášky SÚBP SR č.508/2009 Z.z. 
o prevádzkovaní výťahov a návodom na obsluhu 

 
                                            VIII. 

            Zmluvné pokuty 
 
       1. Ak zhotoviteľ nedodrží termín pre vykonanie servisnej činnosti podľa ustanovení tejto 
           Zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10% z ceny fakturovanej 
           za dotknutý výťah za príslušný mesiac. Ak omeškanie je väčšie ako 15 kalendárnych 
           dní alebo ak ide o opakované takéto meškanie v priebehu ostatných 6 kalendárnych 
           mesiacov, stráca zhotoviteľ právo na celú faktúru za dotknutý výťah a mesiac. 
       2. Ak zhotoviteľ nedodrží rozsah servisnej činnosti podľa ustanovení tejto zmluvy, môže 
           fakturovať len v rozsahu skutočne vykonaných servisných činností a je povinný 
           zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej ceny za 
           dotknutý výťah za príslušný mesiac.  
       3. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi  
           zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania. 
 

         IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
       1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
           Zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami. 
       2. Zmluvu možno vypovedať písomne ktoroukoľvek zmluvnou stranou aj bez udania 
           dôvodu. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť od prvého dňa 
           kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej strane na jej  
           adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
       3. Zmluvu možno meniť  len písomne, postupne číslovanými dodatkami dohodnutými 
           a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 
       4. Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť, pokiaľ mu objednávateľ neumožní riadne a včas 
           plniť zmluvné povinnosti alebo mu opakovane v plnej výške nezaplatí riadne a včas 
           doručené a opravené faktúry za vykonané práce a dodávky. 
       5. Zmluva sa uzatvára v dvoch rovnopisoch, pričom jeden je pre zhotoviteľa a jeden pre 
           objednávateľa. 
       6. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy zmluvných strán 
           ustanoveniami Obchodného zákona. 
       7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, zmluva nebola uzavretá 
           v tiesni, ani za nápadne nevyhovujúcich podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
           rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.  

            
 
 
 
        Vígľaš  04.10.2017                                         V Banskej Bystrici 04.10.2017 
 
        Za objednávateľa                                                           Za zhotoviteľa 
 
 
 
 
 
    ...........................................................                             .................................................. 
    Ing. Róbert Záchenský /starosta obce/                                   Ing. Jozef Kičin /konateľ/                                                                                                                                                                                          


