
  

Zmluva na servis č. S03/2022/R 
Uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákoníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov 

             

 

      Prvý oddiel 
         Úvodné ustanovenia 

 

 

čl. I 
Zmluvné strany 
 
 

1/      ELVYT spol. s r.o., Nobelova 12, 917 00  Trnava   

zastúpený : Michal Hečko - konateľ spoločnosti 
zapísaný v OR : Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 851/T 
účet vedený v Prima banke a.s., pobočka Trnava 
číslo účtu : 1063103001/5600 
IBAN:  SK 5600 0000 0010 6310 3001  
SWIFT/BIC: KOMASK2X 
IČO : 31419143 
DIČ : 2020391098 
IČ DPH: SK 2020391098 
tel.: +421/33/5512785  

         fax: +421/33/5512785 
pohotovostný mobil: +421/905 432 505 

         e-mail: elvyt@elvyt.sk  
        (zhotoviteľ) 

 

a 
 

2/      Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom, Plavecké Podhradie 19, 906 36     
         Plavecké Podhradie 

zastúpený:        Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka 
účet vedený:    Štátna pokladnica 

         číslo účtu:        SK1481800000007000471787      
         IČO :                30798281 
         DIČ :                2022105954 
         Tel.:                 034/6584 313 
         e-mail:             riaditelka@dsspp.sk 
         Oprávnený rokovať o zmluve 

         vo veciach zmluvných: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka 
         veciach technických: Mgr. Anetta Gregušová - vedúca prevádzky a PAM 
                                          

      
       (objednávateľ)                 
                                                                                                                                    

 

                                  
 
 
 

uzavreli túto zmluvu o servise 
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Druhý oddiel 

Plnenie predmetu zmluvy 
 

čl.II 
Predmet zmluvy 

(1) Predmetom tejto zmluvy je: 

a) vykonávanie pravidelných trojmesačných odborných prehliadok výťahu a servisu 
podľa zákona 124/2006Zz v znení neskorších predpisov, vyhl. 508/2009 Zz, vyhl. 
59/1982 Zz., nár. vlády 436/2008, nar. vlády 327/2003, STN 27 4002 a STN 33 2570/Z1 
b) vykonávanie opráv výťahu, 
c) vykonávanie mazania výťahu podľa mazacieho plánu výrobcu, 
d) odstraňovanie bežných prevádzkových porúch výťahu (čl.V ods. 2), 
e) odstraňovanie porúch väčšieho rozsahu, 
f)  čistenie šachty a strojovne, 
g) vykonávanie generálnych opráv, 
h) zabezpečenie vykonávania rekonštrukcií komplexne, 
i)  zabezpečenie náhradných dielov a mazadiel, 

 
(2) Predmet zmluvy uvedený v predchádzajúcom ustanovení sa vzťahuje na  

výťah 1ks: 
 
LHAV 1600 v.č. 3315/05, počet staníc 2, počet nástupíšť 2, v počte 1ks  
 

(3) Zhotoviteľ vykoná dielo v objekte objednávateľa :  
 Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom, Plavecké Podhradie 19, 906 36             
Plavecké Podhradie. 
 

(4) Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení 
spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi objednávateľa. 

 
     (5) Predmetom tejto zmluvy je zaškolenie dozorcu výťahu, ktorého určí   

   objednávateľ. 

            

            (6) Zhotoviteľ upozorní v dostatočnom čase objednávateľa o nutnosti  

  vykonania 3 ročnej úradnej skúšky a 6 ročnej úradnej skúšky s technickou   

  inšpekciou. 

 

            (7) Objednávateľ určuje nasledovné osoby oprávnené v jeho mene overovať a 

 podpisovať výkazy pracovníkov spoločnosti ELVYT: 

Meno a priezvisko: Adresa: Tel. číslo: 

   

   

   

  

čl. III 
   Veci určené na vykonanie diela 

 

(1) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi: 

a) dokumentáciu výťahu v prípade potreby, 
b) umožniť prístup do strojovne výťahu a priestorov výťahovej šachty. 



  

 

Tretí oddiel 

Splnenie záväzku 
čl. IV 
 

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a 
odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom mieste a čase splnenia. 

 

čl. V 
Termín splnenia 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet tejto zmluvy: 
a) opravy bežného rozsahu začne vykonávať do 6 hodín od momentu ich nahlásenia 
objednávateľom, v rámci pracovnej doby zhotoviteľa. Pracovná doba pondelok - piatok od 
7.00 do 15.30 hod. Po pracovnej dobe je potrebné poruchy nahlasovať na mobilné číslo 
0905 432 505, po pracovnej dobe, počas víkendu a sviatkov bude upravená hodinová 
sadzba, podľa platnej legislatívy SR. 
 
b) opravy väčšieho rozsahu začne vykonávať zhotoviteľ v lehote 24 hodín od momentu 
nahlásenia poruchy objednávateľom. Termín odstránenia porúch vyžadujúcich dielenskú 
opravu, alebo dodávku náhradného materiálu, bude predĺžený o potrebný čas, ktorý bude 
písomne oznámený objednávateľovi. 

     
 
(2) Za opravy bežného rozsahu sa považuje : 

a) zriadenie a oprava zastavovacieho pásma, 
b) zriadenie a oprava dverných uzávierok, 
c) zriadenie a oprava spínačov v šachte a strojovni 
d) výmena odporov, diód, signálnych a osvetľovacích žiaroviek. 
e) vyčistenie elektrických prístrojov a súčiastok vo výťahovom rozvádzači, výťahovej 
šachte a kabíne. 

 

Štvrtý oddiel 

Cena za dielo 
 

 čl. VI 
                                                             Cena  

(1) Cena za splnenie predmetu tejto zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá 
podľa aktuálne platného cenníka CENEKON 933. Práce, ktoré nie sú uvedené v cenníku 
budú účtované HZS vo výške 14,20€/hod bez DPH, 17,04€ vrátane DPH. Pre všetky 
práce budú podkladom montážne listy potvrdené pracovníkom objednávateľa. K tejto cene 
bude pripočítaná suma za dodané náhradné diely, materiály a DPH podľa platných 
právnych predpisov. Platnosť cenníka CENEKOM 933 je do vydania nového.  
 

 
Cena trojmesačnej odbornej prehliadky. 
 
       Odborná prehliadka výťahu ( kvartálne ) a maznie: 

 
LHAV 1600 v.č. 3315/05, počet staníc 2, počet nástupíšť 2, v počte 1ks  

   
Cena za odbornú prehliadku a mazanie 1ks výťahu ( trojmesačne ): 
    89,76€ bez DPH 
  107,71€ vrátane DPH 
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(2) Každý rok môže byť po dohode ceny podľa čl. VI, ods. 1, upravené percentuálne v    
náväznosti na infláciu za predchádzajúci rok podľa údaju Štatistického úradu SR. 

 
(3) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi odplatu za plnenie podľa  
tejto zmluvy na základe faktúry zhotoviteľa na jeho účet v lehote do 14 dní. 

                       
Piaty oddiel 

Záruka 
 
čl. VII 

Závady diela 
 

        (1) Dielo má závady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v 
zmluve. Na vykonané práce (okrem zriaďovania) a dodávky materiálu poskytuje 
zhotoviteľ záruku 24 mesiacov od termínu dodania. 
        
            2) Záruka sa nevzťahuje na: 
             - zriaďovanie, 
             - výmenu materiálov a dielov, opotrebovaných bežnou prevádzkou, ktoré          
                nespadajú pod záruku 24 mesiacov napr. žiarovka, žiarivka, atď.. 
             - vady spôsobené neoprávnenými alebo neodbornými zásahmi         

          
  

čl. VIII 
Zánik zodpovednosti 

 

Zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu alebo ekonomické straty jemu 
spôsobené treťou osobou alebo živelnými udalosťami. 

 
 

                                  Šiesty oddiel 
                         Záverečné ustanovenia 
 

 
čl. IX 

Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu. Pri vykonávaní diela inou 
osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. 

 
čl. X 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Pre vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou platia ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ako aj predpisy slúžiace na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia. 

(2) Táto zmluva sa uzatvára s účinnosťou od 01.04.2022 na dobu určitú najviac 4 
roky, t.j. max do 31.03.2026 a nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými 
stranami. 
(3) Táto zmluva zanikne: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán alebo, 
b) odstúpením od zmluvy zo strany zhotoviteľa z dôvodu ak je objednávateľ v omeškaní 
so zaplatením faktúry zhotoviteľa alebo, 
c) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa, ak zhotoviteľ naplní svoje povinnosti 
v zmysle zmluvy alebo, 
d) výpoveďou s výpovednou lehotou 3 mesiacov s tým, že výpovedná lehota začína 
plynúť mesiacom nasledujúcom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 



  

 (4) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade súdneho sporu bude vo veci konať 
príslušný súd navrhovateľa. 

(5) Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve môžu byť uzatvorené len písomnou 
formou. 

(6) Táto zmluva bola vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží zmluvu v 1 
vyhotovení a  zhotoviteľ obdrží zmluvu v 1 vyhotovení. 

 
 
V Trnave, dňa 20.01.2022                                 V Plaveckom Podhradí, dňa........................ 

 

zhotoviteľ                objednávateľ 

       
   ELVYT, spol. s r.o.                                                  
     Richard Hečko                                                        
 konateľ spoločnosti                   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


