
 

Medzi uvedenými zmluvnými stranami sa uzatvára táto 

Zmluva o dielo 
 

Na odborné prehliadky a odborné skúšky,čisteni,mazanie,opravy
hydraulického výťahu. 

Objednávateľ 

Obchodný názov: Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou 
Sídlo: Bánovce nad Bebravou , námestie Ľ.Štúra 7/7 
PSČ: 957 01 
IČO: 42024340 

DIČ:2022433028 

Banka: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000298136 /8180 
Zastúpený: ing.Geletová Monika, prednostka 
Telefón:  

Zhotoviteľ 

Obchodný názov: Jozef Bezák - VÝŤAHY 
Sídlo: Hviezdoslavova 667/12, Chynorany 
PSČ: 956 33 
IČO: 45558035 
IČ DPH: SK 1073230477 
Banka: 

Číslo účtu: 

Telefón: 

1. Predmet zmluvy - prehliadky, skúšky, čistenie, mazanie, opravy. 

Firma Jozef Bezák-Výťahy (JB-V) sa zaväzuje zaisťovať a vykonávať 

všetky vyššie uvedené činnosti za účelom udržiavania vysokej úrovne 

technického stavu bezpečnosti a prevádzkyschopnosti výťahu 

zvereného touto zmluvou do servisu. Táto zmluva o dielo sa vzťahuje 

výhradne na hydraulický výťah,. Všetky servisné činnosti sú 



 

 

vykonávané špeciálne k tomu vyškoleným personálom. 

3. Program servisnej činnosti 
Servisná činnosť je plánovaná a vykonávaná na požiadanie zákazníka. 

Každá údržba a prehliadka bude zaznamenaná v revíznej knihe 

výťahov a bude objednávateľovi a štátnemu odbornému dozoru 

kedykoľvek k dispozícii pre kontrolu vykonaných činností. 

4. Pravidelná preventívna údržba na požiadanie 
je vykonávaná podľa stanoveného programu za účelom preventívneho 

zaistenia spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky hydraulického 

výťahu 

a zahrňuje: 

- mazanie zariadení podľa mazacieho plánu výrobcu 

- čistenie zariadení od prevádzkových nečistôt 

- kontrolu nastavenia a zriadenia 

Potrebný pomocný materiál je zdarma. 

5. Odborné prehliadky 
sú vykonávané v rozsahu podľa vyhlášky 718/2002 Z. z. a normy 

STN 27 4002 v termínoch stanovených touto vyhláškou a normou a to 

v závislosti od druhu servisného zdvíhacieho zariadenia. 

6. Odborné skúšky 
Sú vykonávané periodicky v termínoch uvedených vo vyhláške 

718/2002 Z. z. a norme STN 27 4002. 

Termíny a vykonávanie týchto skúšok sú vždy vopred firmou JB-V 

prejednané a odsúhlasené poverenou osobou objednávateľa. 

 

 
7. Týždenné prehliadky 

Objednávateľ zabezpečí činnosť dozorcu výťahu podľa STN 27 4002 

51. 48. 

Firma JB-V zabezpečí na požiadanie objednávateľa odbornú 

asistenciu pre zaistenie bezpečnosti pracovníkov objednávateľa pri 

odstraňovaní komunálneho znečistenia priehlbne šachty. 

 

8. Prevádzkové poruchy 
Všetky hlásenia prevádzkových porúch, nahlásené objednávateľom 

sú prijímané firmou JB-V. 



 

9. Odstránenie bežných prevádzkových porúch 
Bežné prevádzkové poruchy, ktoré môžu byť odstránené nastavením 

prípadne výmenou drobných súčastí zariadenia - budú účtované v 

hodinovej sadzbe. 

 

 

10. Technická asistencia 
-školenie personálu objednávateľa 

Objednávateľ v prípade potreby urči a zaistí riadiča prípadne dozorcu 

predmetných zariadení a firma JB-V vykoná ich zaškolenie vrátane 

zoznámenia s postupmi bezpečného vyprostenia uväznených 

pasažierov z kabíny výťahov. Tieto školenia sú vykonávané 

odborným pracovníkom firmy JB-V v súlade s platnými predpismi 

a normami. 

Platobné a cenové ujednania 

2. Cena predmetu zmluvy uvedené v tejto zmluve je stanovená 

dohodou. 

3. DPH z ceny predmetu zmluvy sa riadi platným daňovým zákonom. 

Pri zákonnej zmene daňovej sadzby zmluvné strany upravia 

zmluvu v súlade s touto zmenou. 

5. Fakturácia je vykonávaná pravidelne 1 x štvrťročne 

8. Splatnosť faktúr je do 30 dní od dátumu odoslania faktúry. Pri 

oneskorenej platbe môže byť účtovaná následná zmluvná pokuta 

vo výške 0,01 % z dĺžnej čiastky denne. 

9. V prípade rastu inflácie sa cena predmetu zmluvy upraví indexom 

inflácie stanoveným za uplynulý rok Slovenským štatistickým 

úradom. Takto zmenená cena bude platná od nasledujúceho roka 

po oficiálnom zverejnení indexu inflácie Slovenským štatistickým 

úradom. 

Zmluvné podmienky 

1. Platnosť zmluvy 

1  Návrhom tejto zmluvy je firma JB-V viazaný po dobu 60 dní. 

Zmluva a záväzky z nej vyplývajúce vstupujú v platnosť dňom 

podpisu objednávateľ a zhotoviteľa. 



  

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 1 rok. 

 

5. Začiatok plnenie predmetu zmluvy je stanovený od 1.8.2011. 

8. Po uplynutí dohodnutej doby trvania zmluvy sa platnosť 

automaticky predlžuje a to vždy o jeden rok, pokiaľ jedna zo 

zmluvných strán minimálne 90 dní pred ukončením platnosti 

doporučene túto zmluvu písomne vypovie. 

 

Príloha: 
 

Súčasťou tejto zmluvy je prevádzkovanie hydraulického výťahu 

Hydraulický výťah, prehliadka : 20 euro + DPH 
skúška : 45 euro + DPH 
čistenie,mazanie : 10 euro + DPH 
opravy v hodinovej sadzbe :  8 euro + DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


