
ZMLUVA O DIELO 

č.: 11/2021/SRO 

 

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  

na zabezpečenie revízií, údržby a servisu zdvíhacích zariadení 

 

 

 

Čl. I. Zmluvné strany 

 

Zhotoviteľ: NÉMETH  LIFT s.r.o. 

Adresa: Gazdovský rad 435/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove 

Zastúpený:  Robert Németh – konateľ spoločnosti 

IČO: 31426310 

DIČ:  2020369461 

IČ DPH:  SK2020369461 

Bankové spojenie:  SLSP, a.s. 

Číslo účtu IBAN:  SK0909000000000021891092 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave Odiel Sro, vložka číslo 646/T 

Tel./Fax:   031/5693518 

E-mail.: nemethlift@nemethlift.sk 

 

 

 

 

Objednávateľ:  Obec Kráľová pri Senci 

V zastúpení: JUDr. Dušan Šebok, starosta 

Adresa: 900 50  Kráľová pri Senci 326  

IČO:  00306061 

DIČ:  2021006713 

bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu IBAN:  SK65 5600 0000 0066 0207 8005 

Kontaktná osoba: starosta obce 

Tel.: 02/21292215 

E-mail: starosta@kralovaprisenci.sk 

  

 



 

Čl. II. Predmet zmluvy 

 

1. Na zdvíhacích zariadeniach podľa zoznamu v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej ako „dielo“ 

alebo „zariadenie“) bude zhotoviteľ vykonávať činnosti podľa bodu 2 čl. II tejto zmluvy za 

účelom udržiavania vysokej technickej a bezpečnostnej úrovne zdvíhacích zariadení pri ich 

prevádzkovaní.  
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať tieto činnosti na zariadeniach v rámci „paušálnej platby“:  

 

a) Pravidelná preventívna údržba  

- mazanie klzných častí zariadenia podľa predpisu výrobcu,  

- kontrola nastavenia funkčných časti a jeho zriadenie,  

- vizuálna prevádzková prehliadka zariadenia,  

- čistenie zariadení od prevádzkových nečistôt,  

- likvidácia nebezpečného odpadu vzniknutého z prevádzky zariadenia.  

Pomocný materiál pre vykonávanie hore uvedených činností ako mazadlá a čistiace 

prostriedky je zahrnutý v paušálnej cene a ich likvidácia je zaistená zhotoviteľom v súlade 

so zákonom o ochrane životného prostredia.  

 

b) Odborné prehliadky  

Zhotoviteľ bude vykonávať v súlade podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a normy STN 27 4002 

v termínoch stanovených touto vyhláškou a normou.  

V prípade zistenia veľmi závažných príčin, ktoré majú negatívny dopad na bezpečnú 

prevádzku zariadenia zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh na odstránenie zistených 

nedostatkov (oprava alebo modernizácia) k zaisteniu bezpečnej prevádzky zariadenia.  

 

c) Nonstop 24 hodinová služba  

Zhotoviteľ zabezpečí objednávateľovi 24 hodinový (nonstop) telefonický kontakt s 

dispečerským centrom alebo servisným technikom a to z dôvodu vzniku akejkoľvek 

neštandardnej situácie na zariadení na spojazdnenie zariadenia.  

 

3. Všetky činnosti bude zhotoviteľ vykonávať s odbornou spôsobilosťou všetkých svojich 

zamestnancov v zmysle platných predpisov tak, aby svojou činnosťou neporušil zákony a 

všeobecne záväzné právne predpisy platné v SR.  

 

 

Čl. III. Režim plnenia  

 

1. Činnosti podľa čl. II bod 2 a) b) bude zhotoviteľ vykonávať v ŠTANDARDNOM REŽIME.  
 

2. ŠTANDARDNÝ REŽIM je čas od 7:00 do 15:30 hod. v rámci pracovných dní (pondelok až 

piatok mimo sviatku pripadajúceho na tento deň).  

 

3. Prevádzkové poruchy výťahu sú odstraňované buď v ŠTANDARDNOM alebo 

POHOTOVOSTNOM REŽIME.  

 



4. POHOTOVOSTNÝ REŽIM je čas mimo štandardného režimu.  

 

5. Nástup na odstránenie prevádzkových porúch zariadenia je najneskôr do 24 hodín od 

nahlásenia požiadavky objednávateľom a to v rámci štandardného aj pohotovostného režimu 

zhotoviteľa.  

 

6. V prípade, že prevádzkovú poruchu nie je možné odstrániť ihneď, zhotoviteľ po zistení príčiny 

a zistení termínu dodávky náhradných dielov dohodne so zástupcom objednávateľa termín 

vykonania opravy.  

 

7. Režim plnenia a rozsah vykonávaných prác je daný STN 27 4002 a vyhláškou č. 508 / 2009 Z. 

z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.  

 

8. Objednávateľ bude prevádzkové poruchy nahlasovať na telefónom čísle mobil: 0903962247  

 

 

Čl. IV. Cena  

 

1. Cena za výkon činnosti podľa čl. II tejto zmluvy („paušálna platba“) na zariadenie uvedené v 

prílohe č.1 tejto zmluvy je dohodnutá vo výške: 49,00 € bez DPH/mesiac. 

 

2. Práce a opravy nad rámec „paušálnej platby“ sa vždy dohodnú tak, že poverený zástupca 

objednávateľa odsúhlasí práce a cenu.  

a) pri prácach a opravách malého rozsahu do 300,00 € bez DPH budú realizované výkony 

fakturované na základe pracovného výkazu, podpísaného splnomocnenou osobou 

objednávateľa.  

b) pri prácach a opravách väčšieho rozsahu nad 300,00 € bez DPH zhotoviteľ predloží 

objednávateľovi cenovú ponuku. Zhotoviteľ vykoná práce až po potvrdení cenovej 

ponuky zodpovedným zástupcom objednávateľa, a to písomnou formou - objednávkou.  

 

3. Práce a opravy nad rámec „paušálnej platby“ bude zhotoviteľ fakturovať v týchto prípadoch:  

a) vykonanie prác a opráv po zásahu do zariadenia treťou osobou,  

b) vykonanie prác a opráv po neodbornej manipulácii so zariadením,  

c) vykonanie prác a opráv po úmyselnom poškodení zariadenia, vandalizme a pod.,  

d) vykonanie ostatných prác a opráv podľa požiadavky objednávateľa.  

 

 

Čl. V. Dohodnuté platobné podmienky  

 

1. Objednávateľ uhradí platby podľa tejto zmluvy, na základe faktúry (daňového dokladu) 

vystavenej zhotoviteľom v lehote ich splatnosti.  

 

2. K cenám zhotoviteľa bude účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných predpisov 

v SR.  

 

3. Fakturácia za „paušálnu platbu“ - práce podľa čl. II. tejto zmluvy bude zhotoviteľ vystavovať 

pravidelne mesačne, začínajúc mesiacom plnenia predmetu zmluvy.  



 

4. Všetky faktúry budú vystavené so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.  

 

5. V prípade oneskorenia úhrady faktúr zo strany objednávateľa má zhotoviteľ právo fakturovať 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.  

 

 

Čl. VI. preberacie konanie 

 

Zodpovedný pracovník objednávateľa kontroluje vykonané práce a ich rozsah. 

Kontaktná osoba:  vedúca školskej jedálne pri materskej škole 

Tel.:                       02/ 212 922 18  

E-mail:                   riaditelka@materskaskola-kralova.sk 

 

 

Čl. VII. Záverečné ustanovenie 

 

1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, pričom každá zo zmluvných strán môže odstúpiť v 3 

mesačnej výpovednej lehote, plynúcej od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení 

výpovede. 

 

2. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

obchodného zákonníka. 

 

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa: 01.05.2021 

 

4. Doplnky a zmeny k tejto zmluve môžu byť vykonané len v prípade ich  odsúhlasenia 

zmluvnými stranami prostredníctvom písomných dodatkov. 

 

5. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť pracovníkom zhotoviteľa vstup do objektu a strojovne 

výťahov a predložiť príslušnú dokumentáciu výťahov. 

 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie týkajúce sa tejto zmluvy je obchodným 

tajomstvom a s jej obsahom nebudú oboznamovať tretiu stranu, bez súhlasu zmluvného 

partnera. Zmluvná strana, ktorá poruší túto povinnosť, je povinná druhej zmluvnej strane 

nahradiť spôsobenú škodu. 

 

7. Ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) kvôli ktorým nebude zhotoviteľ 

môcť plniť svoje záväzky z tejto zmluvy, predĺžia sa úmerne tomu všetky termíny plnenia 

tejto zmluvy. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sa rozumejú rôzne havárie (dopravné 

a pod.), dopravné zápchy, nepriaznivé počasie, živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, 

štrajky a pod. 

 

8. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno 

vyhotovenie. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali 
 



9. Príloha č.1 Zoznam servisovaných zariadení je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

 

 

 

Vo Štvrtku na Ostrove, dňa:                                        V Kráľovej pri Senci, dňa:  

 

Za zhotoviteľa:     Za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................ ............................................................ 

 Robert Németh – konateľ JUDr. Dušan Šebok - starosta 

 podpis podpis 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 k zmluve 

 

 

 

 

 

Zoznam servisovaných zariadení 

 

Číslo Adresa umiestnenia zariadenia Typ zariadenia Počet staníc 
Cena bez 

DPH 

1. Materská škola, Kráľová pri Senci MB 100 kg  49,00 € 

Paušálna platba celkom bez DPH 49,00 € 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 k zmluve 

 

Rozsah paušálnej platby: 

 

mazanie klzných častí 4,00 € 

použitý materiál 2,20 € 

kontrola nastavenia funkčných časti a jeho zriadenie 3,90 € 

vizuálna prevádzková prehliadka zariadenia 3,00 € 

čistenie zariadení od prevádzkových nečistôt 4,00 € 

likvidácia nebezpečného odpadu vzniknutého z prevádzky zariadenia 1,50 € 

cestovné náklady 9,90 € 

odborná prehliadka (93,00 €) alikvotná čiastka za mesiac 15,50 € 

24 hodinová služba 5,00 

 

MESAČNE SPOLU bez DPH 49,00 € 

 

DPH 9,80 € 

MESAČNE SPOLU s DPH 58,80 € 

 


