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Zmluva na servis č. S14/2020/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:  SK17 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  
         (ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 
a 

 
(2) Mesto Dubnica nad Váhom 

zastúpený: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta  
účet vedený: PRIMA banka Slovensko, a.s.  

         IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
         IČO : 00317209 
         DIČ : 2021339276  
         Tel.: +421 42 44 55 738 
         e-mail: msu@dubnica.eu 
         Oprávnený rokovať o zmluve 

         vo veciach zmluvných: Ing. Dana Mutalová, na základe poverenia primátora 
         veciach technických: Ing. Dana Mutalová 
(ďalej ako „objednávateľ“) 

 
 

uzavreli túto zmluvu o servise 
 

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 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhl. 508/2009 Z.z., 
vyhl. 59/1982 Zb., nariadenia vlády 436/2008 Z.z., nariadenia vlády 327/2003 Z.z., 
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STN 27 4002 a STN 33 2570/Z1 
b) vykonávanie opráv výťahu mimo opráv, na ktoré sa vzťahuje záručná doba 

vyplývajúca zo zmluvy o dielo na dodanie výťahu, 
c) vykonávanie mazania výťahu podľa mazacieho plánu výrobcu, 
d) odstraňovanie bežných prevádzkových porúch výťahu (čl. V ods. 2), 
e) odstraňovanie porúch väčšieho rozsahu na základe samostatnej objednávky, 
f) čistenie šachty a strojovne, 
g) zabezpečenie náhradných dielov a mazadiel. 
h) po celú dobu záruky je vyprosťovanie osôb poskytované 24 hodín denne zdarma, 

po záruke podľa platného cenníka  
 

(2) Predmet zmluvy uvedený v predchádzajúcom ustanovení sa vzťahuje na výťah 1ks: 
 

  LC DOUBLE 1000 v.č. 18091-0520, počet staníc 5, počet nástupíšť 5, v počte 1 ks  
 

(3) Zhotoviteľ vykoná dielo v objekte objednávateľa :  
Poliklinika Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad 
Váhom. 
 

(4) Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne podľa tejto zmluvy, platnej 
právnej úpravy v SR a nie je pri určení spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi 
objednávateľa. 
 

(5) Predmetom tejto zmluvy je aj zaškolenie dozorcu výťahu, ktorého určí  objednávateľ. 
 
(6) Zhotoviteľ upozorní v dostatočnom čase najmenej 15 dní 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: 
Ing. Dana Mutalová Bratislavská 434/9, 018 41 

Dubnica nad Váhom 
0918117052 
email: 
dana.mutalova@dubnia.eu 

Ľuboš Freyer Bratislavská 435/12, 018 41 
Dubnica nad Váhom 

0907713048 
dumat@dubnica.eu 

   
  

čl. III 
   Veci určené na vykonanie diela 

 

(1) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi: 
a) dokumentáciu výťahu v prípade potreby, 
b) umožniť zhotoviteľovi  prístup do strojovne výťahu a priestorov výťahovej šachty, čo     

zabezpečí objednávateľ prostredníctvom osôb uvedených v článku II bod 7  
 

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. 
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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 e-mailom a sms, v rámci pracovnej doby zhotoviteľa. Pracovná doba 
pondelok – piatok od 7.00 do 15.30 hod. 

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 najmä: 
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 
cenníka CENEKON 933 z januára 2010. Práce, ktoré nie sú uvedené v cenníku budú 
účtované hodinovou zúčtovacou sadzbou vo výške 15,30 €/hod bez DPH, 18,36 € 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. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť objednávateľa s novým cenníkom najneskôr 15 dní 
pred nadobudnutím jeho účinnosti.  Po vydaní nového cenníka stáva sa tento automaticky 
záväzným. Dopravné náklady pri oprave výťahu 1km = 0,30 € bez DPH  

 
Cena trojmesačných odborných prehliadok podľa cenníka CENEKOM 933 z januára 2010 bez 
DPH. 
 
       Odborná prehliadka výťahu (kvartálne) a mazanie: 

 
LC DOUBLE 1000 v.č. 18091-0520, počet staníc 5, počet nástupíšť 5, v počte 1ks  

   
Cena za odbornú prehliadku  a mazanie 1ks výťahu (trojmesačne): 
122,00 € bez DPH 
146,40 € vrátane DPH 

 
(2) Cena hodinovej sadzby a dopravných nákladov môže byť upravená dohodou 
zmluvných strán v nadväznosti na infláciu za predchádzajúci kalendárny rok stanovenú 
Štatistickým úradom 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 od jej doručenia 
objednávateľovi na adresu uvedenú v prvom oddiele, článku 1 tejto zmluvy.  
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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: 

a) zriaďovanie,   
b) výmenu materiálov a dielov, opotrebovaných bežnou prevádzkou, ktoré  

nespadajú pod záruku 24 mesiacov napr. žiarovka, žiarivka, atď. 
c) 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 
(1) Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu (subdodávateľa). Pri 

vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával 
sám.  
 

(2) Ak zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa), je povinný písomne 
oznámiť objednávateľovi obchodné meno/názov subdodávateľa a údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa.  
 

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 na dobu neurčitú. Zmluva je platná dňom jej podpísania 
oboma zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia 
na webovom sídle objednávateľa podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v platnom znení. 

 
(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 dlhšie ako 30 dní, pričom je zhotoviteľ 
povinný vyzvať objednávateľa písomne na dodatočné plnenie v primeranej lehote 
a to najmenej 15 dní, alebo, 

c) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa, ak  si zhotoviteľ neplní svoje 
povinnosti v zmysle zmluvy alebo, 

d) výpoveďou s výpovednou lehotou 3 mesiace s tým, že výpovedná lehota začína 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. 
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(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 5.10.2020                              V Dubnici nad Váhom, dňa 02.10.2020 

 
 
Zhotoviteľ Objednávateľ 
 
 
 
       
   ELVYT, spol. s r.o.                   Mesto Dubnica nad Váhom 
     Michal Hečko                                                 Ing. Dana Mutalová  
konateľ spoločnosti          na základe poverenia primátora                   
                          
       


