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ZMLUVA O DIELO č. 01/17/S 
uzavretá v zmysle vyhlášky č. 87/96 Zb. a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

na zabezpečenie údržby a opráv výťahov medzi zmluvnými stranami: 
 

OBJEDNÁVATE Ľ:  

Obchodný názov:   Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača,  
   Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Ján Kmeť 
IČO:    30804191 
DIČ:    2020880719 
IČ DPH:   nie je pridelené / nie je platca DPH 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN (číslo účtu):  SK30 8180 0000 0070 0047 1111 
Telefón:   02 / 4488 9815 
E-mail:   dzdenek@ddraca.sk, jkmet@ddraca.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
ZHOTOVITE Ľ:  

Obchodný názov:   Rastislav Sloboda  
   Hrachová 14, 821 05 Bratislava 
Štatutárny zástupca:  Rastislav Sloboda 
IČO:    14019931 
DIČ:    1025420583 
IČ DPH:   SK1025420583 
Bankové spojenie:  VUB Bratislava 
IBAN (číslo účtu):  SK38 0200 0000 0007 2254 9062 
Telefón:   02 / 5341 3026 
Fax:    02 / 5363 2432 
E-mail:   rastislav.sloboda@liftstav.sk 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

Čl. I. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať v záujme zabezpečenia prevádzky výťahov 
inštalovaných v objektoch DSS a ZPS Rača ich údržbu a opravy, v rozsahu uvedenom v Prílohe č.1 
za týchto podmienok: 
a) vykonávanie údržby, mazanie výťahov v pracovných dňoch v pravidelných mesačných 

intervaloch, 
b) príchod do objektu za účelom odstránenia poruchy výťahu do 2 hodín od nahlásenia 

zhotoviteľovi. Táto lehota sa vzťahuje na odstránenie porúch, ktoré si vyžadujú dielenskú 
opravu, resp. strednú opravu výťahu, 

c) vykonávanie pravidelných odborných prehliadok v trojmesačných intervaloch (podľa vyhl. 
508/2009 Z. z.) vrátane vyhotovenia odbornej správy, 

d) vykonávanie opráv vo večerných hodinách, v sobotu, v nedeľu a počas sviatkov, 
e) vyslobodzovanie osôb z výťahov 24 hodín denne. 
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2. Objednávateľ súhlasí s rozsahom dodávaných prác a služieb a touto zmluvou sa zaväzuje realizáciu 
prác špecifikovaných v Čl. I., bod 1, písm. a) až e) zveriť zhotoviteľovi. 

3. Zhotoviteľ na osobitnú objednávku objednávateľa ďalej zabezpečí: 
a) vykonávanie odborných skúšok výťahov v trojročných intervaloch  

(podľa vyhlášky 508/2009 Z. z.), 
b) vykonávanie stredných opráv, 
c) komplexné prevedenie rekonštrukcie (projekčné práce, stavebné práce, výmeny celého 

zariadenia), 
d) montáž nových výťahov. 

Čl. II. 
CENA DIELA 

1. Mesačná paušálna cena za servis výťahov: 
 

P.č. Typ výťahu  Objekt DSS a ZPS Rača Cena v EUR bez DPH 

1 TOV 320  Pri vinohradoch 267, Bratislava 14,70 
2 TOV 320  Pri vinohradoch 267, Bratislava 14,70 
3 TONV 500  Pri vinohradoch 267, Bratislava 17,15 
4 TONV 500  Pri vinohradoch 267, Bratislava 17,15 
5 UT 320 Pri vinohradoch 267, Bratislava 17,00 
6 UT 320 Pri vinohradoch 267, Bratislava 17,00 
7 UT 500 Pri vinohradoch 267, Bratislava 18,25 
8 UT 500 Pri vinohradoch 267, Bratislava 18,25 
9 MB 100,  Strelkova 2, Bratislava 7,80 
10 MB 100 Strelkova 2, Bratislava 7,80 
11 OHV 630 Strelkova 2, Bratislava 38,40 
12 LV 500  Podbrezovská 28, Bratislava 19,30 
13 TOV 320 Podbrezovská 28, Bratislava 14,90 
14 NGS 500 Podbrezovská 28, Bratislava 12,75 

 Cena spolu v EUR bez DPH 235,15 
 

Uvedená cena je bez DPH. 
 
Táto cena: 
a) zahŕňa i cenu materiálu a náhradných dielov použitých pri opravách vykonávaných podľa Čl. I., 

bod 1, písm. a), 
b) nezahŕňa prácu a materiál použitý pri oprave poruchy spôsobenej úmyselným poškodením 

zariadenia zo strany dopravovaných osôb a pri oprave opotrebovaných častí výťahu, ktorých 
opotrebenie vznikne prevádzkou výťahov. 

2. Ceny prác uvedených v Čl. I, bod 3 a Čl. II, bod 1, písm. b) tejto zmluvy budú stanovené dohodou 
zmluvných strán po doručení objednávky, s určením presného rozsahu príslušných prác.  

Čl. III. 
PLATOBNÉ A FAKTURA ČNÉ VZŤAHY 

1. Náklady za vykonané práce v príslušnom mesiaci vyúčtuje zhotoviteľ vždy do 7. dňa nasledujúceho 
mesiaca vo faktúre zaslanej objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť fakturovanú sumu 
v lehote splatnosti 30 dní od doručenia faktúry. 

2. Cena ostatných prác a prípadné náklady uvedené v Čl. II, bod 1, písm. b) tejto zmluvy budú 
fakturované po ukončení prác, pričom fakturačné vzťahy sa riadia všeobecne záväznými predpismi. 
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Čl. IV. 
POVINNOSTI OBJEDNÁVATE ĽA 

1. Objednávateľ je povinný nahlásiť najneskôr do 1. týždňa po uzavretí zmluvy meno pracovníka 
určeného pre styk so zhotoviteľom. 

2. Bežné opravy, resp. požiadavky na odstránenie porúch bude objednávateľ nahlasovať na stredisko 
údržby zhotoviteľa, tel. č. 02/ 5341 3026. 

3. Objednávateľ sprístupní pracovníkom zhotoviteľa vstup do objektu a strojovne výťahov a predloží 
príslušnú dokumentáciu výťahov. 

4. Na práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy a na práce, ktorými sa odstraňujú poruchy spôsobené 
úmyselným poškodením výťahu, objednávateľ vystaví objednávku. 

Čl. V. 
SANKCIE 

1. Pri nedodržaní termínu povinnej odbornej prehliadky výťahu podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny dohodnutej touto 
zmluvou. 

2. Pri odstávke výťahu nezavinenej organizáciou zabezpečujúcou servis výťahov (napr. pri dlhodobom 
výpadku elektriny, pri poškodení budovy bleskom alebo požiarom, v prípade zatopenia budovy a 
pod.) bude vykonaný odpočet z ceny servisu úmerne počtu dní, ktoré bol výťah odstavený. 

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo účtovať úrok 
z omeškania v zmysle platných predpisov. 

Čl. VI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 01.12.2016 s dobou platnosti do 30.11.2018, pričom každá 
zo zmluvných strán môže od nej odstúpiť v 3-mesačnej výpovednej lehote, plynúcej od prvého dňa 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

2. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

4. Doplnky a zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnými dodatkami po vzájomnej dohode 
obidvoch zmluvných strán. 

5. Príloha č.1  tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
6. Zmluva je napísaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých po jednom dostane objednávateľ a zhotoviteľ. 
 
V Bratislave dňa   25.11.2016 
 
 
 
 
 
 .......................................... .......................................... 
 Rastislav Sloboda Mgr. Ján Kmeť, PhD. 
 za zhotoviteľa za objednávateľa 
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Príloha č.1 k ZoD č. 01/17/S 
 
 
ROZSAH PRÁC ZAHRNUTÝ V PAUŠÁLNEJ ÚDRŽBE 
 
1. Strojovňa: 
- kontrola a doplnenie oleja v stroji, 
- zriadenie brzdy, 
- kontrola a zriadenie axiálneho ložiska stroja, 
- čistenie stroja a priestoru strojovne, 
- zriadenie elektromotora, 
- zriadenie brzdového magnetu, 
- vyčistenie a zriadenie všetkých elektrických prístrojov, 
- kontrola a zriadenie  el. inštalácie v strojovni, vrátane  osvetlenia strojovne, 
 
2. Výťahová šachta: 
- zriadenie elektrickej inštalácie, 
- kontrola obmedzovača rýchlosti, jeho zriadenie, 
- upevnenie, vyrovnanie, očistenie a napnutie vodítok kabíny a protiváhy, 
- dotiahnutie a doplnenie skrutiek spojov vodítok, 
- kontrola a zriadenie núdzového zvukového zariadenia, 
- zriadenie, premazanie šachtových dverí, 
- oprava, zriadenie dverných uzáverov, 
- oprava, zriadenie dverných spínačov, 
- zriadenie a oprava vonkajších privolávačov, 
- oprava, prípadne výmena signálnych svetielok, 
 
3. Kabína: 
- kontrola a zriadenie  podlahy, 
- kontrola a zriadenie  kabínových dverí, 
- kontrola a zriadenie tlačidiel v kabíne, 
- oprava osvetlenia v kabíne, 
- kontrola a zriadenie zachytávačov, závesov kabíny a protiváhy, 
- kontrola a zriadenie vodiacich čeľustí, 
- oprava, čistenie a zriadenie el. inštalácie kabíny, 
- kontrola a zriadenie odkláňacieho magnetu. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa   25.11.2016 
 
 
 
 
 
 
 .......................................... .......................................... 
 Rastislav Sloboda Mgr. Ján Kmeť, PhD. 
 za zhotoviteľa za objednávateľa 

 


