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Zmluva o dielo č. 20230102 
na servis výťahov  

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Z.z., § 536 a nasl. v platnom znení, ďalej len „Obchodného 
zákonníka“. 

 
 
 

Objednávateľ:  AD HOC Malacky 
Sasinkova č. 2, 901 01  Malacky 
  
V zastúpení: Ing. Dušan Rusňák - riaditeľ 
IČO :  31796630 
DIČ :  2021461398 
IČ DPH:  SK2021461398 
Reg.org. ŠÚSR: 331 – Príspevková organizácia, vznik 20.05.1999  
Telefón:  0907 793 399, 0948 877 481 
Bank. spojenie: Prima banka Malacky 
Č. účtu:  SK46 5600 0000 0032 2087 0001 
 

 
 
Zhotoviteľ:   Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. 

Na bielenisku č. 4, 902 01  Pezinok 
 
V zastúpení:  Ing. Michal Baďura - konateľ 
IČO:   46817671 
IČ DPH:  SK 2023603538 
OR:    Zapísaný v OR OS BA I. Odd. Sro vl.č. 83841/B 
Telefón:   033/6401187  0905/405657 
Bank. spojenie:  VUB Pezinok 
Č. účtu:   SK19 0200 0000 0030 5697 2259 
 

               

1 Predmet zmluvy 

1.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zaisťovať a vykonávať všetky nižšie 
uvedené opatrenia za účelom udržovania technického stavu vysokej úrovne 
bezpečnosti a prevádzkyschopnosti výťahov zverených touto zmluvou do servisu. 
Táto zmluva o dielo sa vzťahuje výhradne na tie výťahy, ktoré sú uvedené 
v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

1.2 Servisné činnosti sú plánované a vykonávané odborne vyškoleným personálom a 
v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a noriem, rešpektujúc 
prevádzkové podmienky a technológie jednotlivých výťahov. 

 

1.3 V rozsahu predmetu zmluvy v rámci paušálnej platby zhotoviteľ vykonáva 
a poskytuje: 
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a) Odborné prehliadky, ktoré sú vykonávané podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. 
a normy STN 274002 v termínoch stanovených touto vyhláškou a normou, 
v závislosti od druhu servisovaného zariadenia. 

 
b) Pravidelná preventívna údržba, mazanie a čistenie obsahuje mazanie 

zariadení podľa mazacieho plánu výrobcu, čistenie zariadení od 
prevádzkových nečistôt predmetných zariadení, kontrolu nastavenia 
a zriadenia. Pomocný materiál, oleje, mazadlá a čistiace prostriedky sú 
zahrnuté v cene a ich likvidácia je zaistená v súlade so zákonom o ochrane 
životného prostredia.  
 

c) Odstránenie bežných prevádzkových porúch vrátane dodávky drobného 
materiálu. Ide o bežné prevádzkové poruchy, ktoré môžu byť odstránené 
nastavením, prípadne výmenou drobných súčastí zariadenia, ako sú 
pružinky, kontakty, žiarovky a drobný spojovací materiál.  
 
Ak porucha nie je spôsobená v dôsledku bežnej prevádzky a používania 

zariadenia, alebo je vykonaná na žiadosť objednávateľa mimo odsúhlasený 

pracovný čas a pohotovosť uvedenú v záverečnom ujednaní tejto zmluvy, sú 

tieto výkony fakturované zvlášť, nad rámec paušálnej ceny tejto zmluvy. 

 
d) Technická asistencia – objednávateľ v prípade potreby určí alebo zaistí 

dozorcu predmetných zariadení a zhotoviteľ vykoná ich zaškolenie (v súlade 
s platnými normami a predpismy), vrátane zoznámenia s postupmi 
bezpečného vyslobodenia uväznených pasažierov z kabíny výťahu. 

 
e) Cestovné náklady na vyššie uvedené činnosti sú súčasťou paušálnej ceny 

tejto zmluvy. 
 

1.4 Nad rámec paušálnej platby zhotoviteľ vykonáva a poskytuje: 
 

a) Odborné skúšky – zhotoviteľ zaistí pravidelné odborné skúšky, ktoré sú 
vykonávané podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a normy STN 274002 v termínoch 
stanovených touto vyhláškou a normou. Termíny a vykonanie týchto skúšok 
budú vždy vopred prejednané a odsúhlasené objednávateľom. 

 
b) Opakované úradné skúšky – zhotoviteľ poskytuje technickú pomoc 

k zaisteniu týchto skúšok, vrátane ich objednania u ich príslušného 
inšpekčného orgánu v termínoch podľa príslušnej normy a podľa 
prevádzkových podmienok predmetných zariadení a po dohode 
s objednávateľom. 

 
c) Odstránenie porúch väčšieho rozsahu – zhotoviteľ zabezpečuje odstránenie 

porúch, ktorých rozsah prekračuje rámec bežnej prevádzkovej poruchy 
definovanej v odst. 1.3. d) tejto zmluvy. 

 
d) Modernizácia a generálne opravy. 

 
e) Plánované opravy – všetky plánované opravy, napr. odstránenie porevíznych 

závad  spojené s výmenou náhradných dielov sú vykonávané zhotoviteľom 
na základe jeho písomnej ponuky odsúhlasenej objednávateľom. 
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2 Platobné a cenové ujednania 

2.1 Cena predmetu zmluvy uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou 
v závislosti na režime vykonávania servisných činností. V prípade potreby zmeny tohto 
režimu z dôvodu zosúladenia s požiadavkami legislatívy, bude táto zmena zmluvne 
upravená. 

2.2 DPH z ceny predmetu zmluvy sa riadi platným daňovým zákonom. Pri zákonnej zmene 
daňovej sadzby zmluvné strany upravia zmluvu v súlade s touto zmenou. 

2.3 Fakturácia je vykonávaná pravidelne raz švrťročne, počínajúc švrťrokom počiatku 
plnenia predmetu zmluvy stanoveného v odst. 3.1.b) tejto zmluvy. 

2.4 Splatnosť faktúr je do 30 dní od dátumu doručenia faktúry. Pri oneskorenej platbe sa 
započítava následná zmluvná pokuta vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky denne. 

2.5 V prípade oneskorenia platby o viac ako 30 dní, zhotoviteľ písomne upozorní 
objednávateľa na túto skutočnosť. Pokiaľ oneskorenie platby presiahne 60 dní je 
zhotoviteľ oprávnený pozastaviť výkony až do splnenia pohľadávky. Upozornenie 
zhotoviteľa obdrží  objednávateľ najmenej 5 dní pred mesiacom pozastavenia týchto 
výkonov. 

2.6 Zhotoviteľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť prevádzky a akejkoľvek 
škody, ktorá vznikla objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku pozastavenia 
výkonov zhotoviteľom, alebo odstúpenia od zmluvy zhotoviteľom. 

2.7 Po uhradení všetkých omeškaných platieb objednávateľom, zhotoviteľ automaticky 
vykoná odbornú prehliadku na predmetných zariadeniach. Táto služba bude 
zhotoviteľom fakturovaná a objednávateľom uhradená nad rámec tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ následne obnoví plnenie výkonov predmetu tejto zmluvy. 

2.8 V prípade rastu inflácie sa cena predmetu zmluvy násobí indexom inflácie stanoveným za 
uplynulý rok Slovenským štatistickým úradom. Takto zmenená cena bude platná od 
nasledujúceho mesiaca po oficiálnom zverejnení indexu inflácie ŠÚ SR. 

2.9 Práce vykonané nad rámec paušálnej platby definované v odst.. 1.4 zmluvy budú 
fakturované samostatne na základe obojstranne potvrdeného pracovného výkazu 
a účtované aktuálnou hodinovou sadzbou. 

3 Zmluvné podmienky 
 

3.1 Platnosť zmluvy 

a) Zmluva je platná na dobu určitú do 31.12.2024, pričom každá zo 
zmluvných strán môže od nej odstúpiť v 3 –mesačnej výpovednej lehote plynúcej od 
prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede. 

b) Začiatok plnenia predmetu zmluvy je: 01.01.2023 

3.2 Záručné podmienky a sankcie 

a) Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
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b) Objednávateľ má právo na odstránenie vád alebo úhradu preukázateľných sankcií, 
udelených mu zo strany štátneho odborného dozoru v dôsledku porušenia zmluvných 
povinností zhotoviteľom. 

c) V prípade porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa uvedených v predmete zmluvy 
o dielo odst.  1.1, 1.2 a 1.3 nemá zhotoviteľ nárok na účtovanie švrťročnej paušálnej ceny 
za jednotlivé výťahy uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy o dielo a túto švrťročnú 
paušálnu cenu  po dohode s objednávateľom nebude objednávateľovi fakturovať. 

d) Zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu alebo ekonomické straty jemu 
spôsobené treťou osobou alebo vyššou mocou. Za vyššiu moc sa považuje taká vonkajšia 
okolnosť, ktorú zhotoviteľ nemohol odvrátiť alebo prekonať, ani ju v dobe vzniku 
záväzku predvídať. 

e) V prípade dodania náhradného dielu bude poskytnutá zhotoviteľom záruka na tento diel 
v zmysle platnej legislatívy. 

3.3 Všeobecné podmienky 

a) Táto zmluva ruší a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce zmluvné ujednania, týkajúce 
sa predmetu tejto zmluvy. 

b) Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť prístup k potrebným zariadeniam pracovníkom 
zhotoviteľa nutným k vykonaniu výkonov predmetu zmluvy. 

c) Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve môžu byť len písomné a so súhlasom oboch 
zmluvných strán, mimo odst. 2.8. 

d) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží objednávateľ 
a jedno zhotoviteľ. 

e) Zmluvné strany prehlasujú, že text tejto zmluvy je obchodným tajomstvom a s jej 
obsahom nebudú zoznamovať tretiu stranu zaoberajúcu sa rovnakou podnikateľskou 
činnosťou. 

f) Obe strany sa zaväzujú navzájom informovať o akýchkoľvek zmenách majúcich vzťah 
k tejto zmluve.  

4 Záverečné ujednania 

4.1 Pracovná doba zhotoviteľa je od 7.30 do 16.00 hod. 

4.2 Nástup na opravu poruchy je stanovený do 24 hodín od jej nahlásenia. 

4.3 Ohlasovanie porúch na 0905/405657  alebo badura@elektrovytahy.sk   

5 Zoznam príloh 
 

1. Zoznam a cena servisovaných zariadení. 
 
V Malackách, dňa 28.12.2022    V Malackách, dňa 30.12.2022 

  
 za zhotoviteľa      za objednávateľa 

 
 
 
 
 
.......................................          ........................................... 
Ing. Michal Baďura               Ing. Dušan Rusňák 
          konateľ      riaditeľ AD HOC Malacky 
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Príloha č. 1  k Zmluve o dielo č. 20230102 
 
Zoznam a cena servisovaných zariadení. 

 
 
 

Adresa výťahu / Cena za švrťrok Cena bez 
DPH 

DPH 
20% 

Cena vrátane 
DPH 

1.  
1 ks výťah nosnosť 630 kg 
 
Výr.číslo: CS-NE-0569rok výroby: 1993 
Umiestnenie:  
Športová hala Malina v Malackách 

100,00 € 20,00€ 120,00€ 

    

Zmluvná cena spolu  

za 1 švrťrok: 

100,00 € 20,00€ 120,00€ 

 
 
 

V Malackách, dňa 28.12.2022    V Malackách, dňa 30.12.2022 
  
 
 
 za zhotoviteľa      za objednávateľa 

 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................        ........................................... 
   Ing. Michal Baďura               Ing. Dušan Rusňák 
          konateľ      riaditeľ AD HOC Malacky 
  
 

 
 


