
Dodatok č. 1 
k 

Servisnej zmluve č. SE_38.2_0916 zo dňa 19.09.2016 

Objednávateľ: Základná škola Jarovnice 192 
so sídlo: Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 
IČO: 36158119 
DIČ: 2021383518 
IČDPH:SK2021383518 
vo veciach zmluvných: Mgr. Mária Pavlíková, riaditelka školy 
bankové spojenie: VÚB a.s. Sabinov 
1BAN: SK78 0200 0000 0016 3472 6254 
(ďalej len ako „OBJEDNÁVATEĽ") 

a 

Poskytovsteľ: L B výťahy, s. r. o. 
so sídlom: Uhrova 3, 831 01 Bratislava 
IČO: 36 742 384 
DIČ:2022331366 
1ČDPH:SK202233I366 
zapísaná v OR OS: Bratislava 1, odd.: Sro. vložka č. 44742/B 
štatutárny orgán: Ľubomír Blažíček, konateľ 
telefón/fax: 02 4445 6025 - 87 
(ďalej len „POSKYTOVATEĽ ) 

a 

Postupník: Výťahy servis s. r. o. 
so sídlom: Uhrova 3, 831 01 Bratislava 
IČO: 51 265 371 
DIČ:2120657275 
IČDPH:SK2120657275 
zapísaná v OR OS: Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 124867/B 
štatutárny orgán: Ľubomír Blažíček, konateľ 
telefón: 02 4445 6025 
e-mail: servis@vytahyscrvis.sk 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. * 
IBAN: SK 19 1100 0000 0029 4805 0837 
(ďalej len „POSTUPNÍK'-) 

(OBJEDNÁVATEĽ a POSKYTOVATEĽ ďalej len ako „STRANA" a spolu ako „STRANY") 

Preambula 
1. OBJEDNÁVATEĽ a POSKYTOVATEĽ uzatvorili dňa 19.09.2016 Servisnú zmluvu č. SE_38.2_0916, ktorej 

predmetom je v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 
Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení zo strany 
POSKYTOVATEĽA (ďalej len „ZMLUVA"). 

2. POSKYTOVATEĽ má v záujem postúpiť práva a povinnosti zo ZMLUVY na POSTUPNÍKA ako servisnú 
spoločnosť Výťahy servis s. r. o., IČO: 51 265 371; a zároveň upraviť- valorizovať niektoré ceny za servisné 
služby. 

3. Z uvedeného dôvodu sa OBJEDNÁVATEĽ a POSKYTOVATEĽ dohodli na uzatvorení nasledovného Dodatku 
č. 1 k ZMLUVE (ďalej len „DODATOK"). 
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Článok I. 
Predmet DODATKU 

1. STRANY sa dohodli, že počnúc dňom 01.11.2021 POSKYTOVATEĽ/POSTUPCA týmto DODATKOM 
prevádza a postupuje všetky svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo ZMLUVY na POSTUPNÍKA: 
a POSTUPNÍK podpisom tohto DODATKU bez výhrad prijíma takéto postúpenie všetkých práv a povinností 
vyplývajúcich zo ZMLUVY a tieto preberá od POSKYTOVATEĽA'POSTUPCU v plnom rozsahu. Na 
základe tohto DODATKU sa POSTUPNÍK stáva zmluvnou stranou (poskytovateľom) ZMLUVY. Zmluvné 
strany sa dohodli, že postúpenie práv a povinnosti zo ZMLUVY je bezodplatné. 

2. STRANY sa dohodli na novom čísle Servisnej zmluvy: S Z 1 8 2 2 0 . 

3. STRANY sa dohodli na splnomocnenej osobe za POSKYTOVATEĽA, a to: 
Gašperec Dušan, kontakt 0902 914 985, email: dusan.gasperec@vytahyservis.sk 

4. STRANY sa taktiež dohodli, že počnúc dňom 01.11.2021 piati pre ZMLUVU nový cenník: „Zoznam 
zariadení a cena", ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto DODATKU (ďalej len „CENY SERVISU"). 

5. STRANY sa zároveň dohodli, že počnúc dňom 01.11.2021 platia pre objednané opravy, ktoré nie sú zahrnuté 
v cenníku CENEKON 933, nasledovné hodinové zúčtovacie sadzby: 
a) v pracovné dni počas pracovnej doby (do 15.30 hod.): 35,- EUR (tridsaťpäť eur) za jednu odpracovanú 

hodinu: 
b) v pracovné dni po pracovnej dobe (po 15.30 hod.), ako aj v soboty, nedele a počas štátnych sviatkov: 70,-

EUR (sedemdesiat eur) za jednu odpracovanú hodinu; 
c) doprava: do 20 km - 12,40 EUR (dvanásť eur štyridsať centov); do 40 km - 24,80 EUR (dvadsaťštyri eur 

osemdesiat centov); do 60 km - 37,20 EUR (tridsaťsedem eur dvadsať centov); nad 60 km - individuálne; 
d) analýza technického zariadenia pomocou diagnostického prístroja: 25,- EUR (dvadsať päť eur); 
(ďalej len „CENY OPRÁV"). 

6. STRANY sa taktiež dohodli na tom, že doručenie elektronickej faktúry POSKYTOVATEĽA na e-mailovú 
adresu OBJEDNÁVATEĽA považujú za predloženie a doručenie vyúčtovania za poskytnuté služby 
OBJEDNÁVATEĽOVI. 
POSKYTOVATEĽ sa v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
účinnom znení zaväzuje doručovať elektronickú faktúru OBJEDNÁVATEĽOVI formou elektronickej pošty, na 
jeho e-mailovú adresu: zsjarovnicel92@gmail.com, a to ako dokument vo formáte „PDF". 

7. Všetky ostatné ustanovenia ZMLUVY, týmto DODATKOM nedotknuté, ostávajú nezmenené a naďalej v 
platnosti. 

Článok íl. 
Záverečné ustanovenia 

1. STRANY podpisom tohto DODATKU vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu oprávnené na uzavretie tohto 
DODATKU, že uzavretiu tohto DODATKU nebránia žiadne prekážky a konatelia, resp. oprávnené osoby 
podpisujúce za jednotlivé STRANY sú bez akéhokoľvek obmedzenia oprávnení uzavrieť tento DODATOK a sú 
v plnom rozsahu a bez obmedzení oprávnení konať za konkrétnu STRANU; v prípade, ak sa vyhlásenie 
konateľa jednotlivej STRANY ukáže ako nepravdivé, vzniká dotknutej STRANE nárok na náhradu škody tým 
spôsobenú. 
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2. Práva a povinnosti STRÁN týmto DODATKOM bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom 
Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v účinnom znení 
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tohto DODATKU je sčasti alebo úplne neplatné alebo neúčinné, 
takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá celkovo za následok neplatnosť alebo neúčinnosť tohto 
DODATKU ako celku: STRANY zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto vadné ustanovenie 
novým tak, aby bol v najvyššej možnej miere zachovaný zmysle a účel dotknutého ustanovenia. 

4. Tento DODATOK je možné zrušiť alebo zmeniť výlučne len písomne. 

5. Tento DODATOK nadobúda účinnosť od 01.11.2021. 

6. Tento DODATOK je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z toho 1 (jeden) rovnopis pre OBJEDNÁVATEĽA 
a po 1 (jednom) pre POSKYTOVATEĽA a pre POSTUPNTKA. 

7. STRANY vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, tento DODATOK uzatvorili na základe 
ich slobodnej vôle. tento DODATOK nebol uzatvorený ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, tento DODATOK si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho preto podpisujú. 

Prílohy: 
Príloha č. 1: Zoznam zariadení a cena 

V Bratislave, dňa 19.11.2021 V Jarovniciach, dňa 19.11.2021 




