
SERVISNÁ ZMLUVA 
o vykonávaní revízií elektrických zariadení a sietí 

Objednávateľ: 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
V zastúpení: 
Osoby oprávnené jednať 

vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 
WEB: 

ZMLUVNÉ STRANY 

Základná škola 
Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 
36 158 119 
2021383518 
Mgr. Jozef Bugna, riaditeľ školy 

Mgr. Mária Pavlíková, zástupkyňa riaditeľa školy 
Mgr. Mária Pavlíková, zástupkyňa riaditeľa školy 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
1634726254/0200 
SK78 0200 0000 0016 3472 6254 
051 / 459 42 19 
zsjarovnice192@gmail.com 
www.zsjarovnice.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
V zastúpení: 
Osoby jednať 

vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 

ELSET SYSTEMS s.r.o. 
Gaštanová 5/2 
51847400 
2120823309 
SK2120823309 
Peter Šeteščák, majiteľ 

Peter Šeteščák, majiteľ 
Peter Šeteščák, majiteľ 
Tatra Banka 
2949059745/1100 
SK13 1100 0000 0029 4905 9745 
0903 748 620 
elsetsystems@gmail.com 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

Čl. 1. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie odborných prehliadok a skúšok (revízie) 
elektrických zariadení, el. ručného naradia, prenosných elektrických spotrebičov a 
bleskozvodov v objektoch a zariadeniach odberateľa, vypracovanie revíznej správy a 
protokolu o určení vonkajších vplyvov, odstránenie zistených nedostatkov podľa 
predpisov STN a vyhlášok o revízii elektrických spotrebičov, odborných prehliadkach 

a 
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a odborných skúškach elektrických zariadení v znení zmien a doplnkov platnej 
legislatívy. 

2. Zabezpečenie servisných prác a opráv elektrických sietí a zariadení v prípade porúch 
a potrieb objednávateľa. 

Čl. 2. Podmienky zodpovednosti a spolupráce 

1. Dodávateľ zodpovedá za vykonanie požadovaných prác uvedených v článku 1. 
zmluvy v súlade splatnými technickými normami. 

2. Dodávateľ zodpovedá za správnosť a aktuálnosť vyhotovenej dokumentácie z 
vykonanej revízie v zmysle článku 1. predmetnej zmluvy. 

3. Dodávateľ zodpovedá za zistené nedostatky a odstránenie zistených nedostatkov. 
4. Dodávateľ zodpovedá za vykonanie požadovaných prác v celom rozsahu a 

vyhotovenie dokumentácie v zmysle platných technických predpisov, za odstránenie 
zistených nedostatkov a taktiež zodpovedá za nedostatky, ktoré vznikli zanedbaním 
alebo opomenutím z jeho strany v dohodnutom predmete činnosti vrátane uložených 
sankcií kontrolných orgánov. Dodávateľ sa zbaví takejto zodpovednosti len v prípade, 
ak riadne, včas a preukázateľne upozornil odberateľa na zistené nedostatky a nebolo 
v jeho možnostiach, aby ich odstránil sám. Dodávateľ ďalej nezodpovedá za škodu, 
ktorá objednávateľovi vznikne z dôvodu, že objednávateľ nezabezpečí účasť svojich 
zamestnancov na činnostiach zabezpečovaných dodávateľom podľa tejto zmluvy, ak 
je ich prítomnosť pri týchto činnostiach nevyhnutná. 

5. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o prevádzkových pomeroch, s ktorými 
sa oboznámi pri vykonávaní svojej činnosti pre odberateľa. 

6. Odberateľ je povinný podať pravdivé informácie o priestoroch a zariadeniach, ktoré 
umožnia vykonať požadovaný predmet činnosti uvedený v časti 1. zmluvy. Zároveň 
umožní vstup do priestorov a vytvorí priaznivé podmienky pre riadnu a včasnú 
realizáciu predmetu zadávanej zákazky. 

7. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať servisnú činnosť a odborné prehliadky odo dňa 
účinnosti tejto zmluvy. 

8. V prípade potreby (vybavenie vstupu do budovy a pod.) termín vykonania 
jednotlivých servisných a odborných prehliadok bude dohodnutý s objednávateľom 
telefonicky minimálne 3 dni pred ich vykonaním. 

9. Dodávateľ je povinný nastúpiť na objednanú opravu do 24 hodín po nahlásení 
poruchy. V prípade, že poruchu nemožno odstrániť ihneď, vykoná opravu bez 
zbytočných prieťahov v primeranej lehote. 

Čl. 3. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy 

1. Miesto realizácie predmetu zmluvy – Základná škola, Jarovnice 192, 082 63 
Jarovnice. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2022. 

Čl. 4. Cena a platobné podmienky 

1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa čl. 1. tejto zmluvy vyjadruje 
cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných 
strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách. Zmluvné strany sa dohodli na cene: 

Revízia el. spotrebičov – 3,5 eur/ks 
Revízia el. inštalácie - 450 eur 
Vypracovanie revíznej správy – 250 eur 
Elektroinštalačné práce – 10eur/hod 
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2. Účastníci sa dohodli, že v prípade opráv s porúch, ktoré nie sú súčasťou revízií, bude 
dodávateľ fakturovať objednávateľovi dodané diely a vykonané práce podľa 
aktuálneho cenníka. 

3. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ 
vystaví a odošle objednávateľovi po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. 

4. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. 
Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa 
v prospech účtu zhotoviteľa. 

Čl. 5. Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa 
riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomnej zmeny 
zmluvy (dodatku) potvrdených obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych 
nástupcov obidvoch zmluvných strán. 

4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých 
pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ aj 
zhotoviteľ obdržia po jednom vyhotovení. 

6. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

V Jarovniciach, dňa: 31.12.2018 V Jarovniciach,dňa:31.12.2018 

Za objednávateľa: Za dodávateľa: 

Základná škola ELSET SYSTEMS s.r.o. 

Mgr. Jozef Bugna Peter Šeteščák 
riaditeľ školy majiteľ 
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