
Servisná zmluva 

SE_38.2_0916 

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. 
v znení neskorších predpisov 

1. Objednávateľ: 
so sídlom: 

Oprávnený zástupca: 
vo veciach zmluvných: 
telefón: 
fax: 
e-mail: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu/smer. kód: 
Č. účtu IBAN: 
IČO: 
DIČ: 

2. Poskytovateľ: LB výťahy, s.r.o. 
so sídlom: Uhrova 3, 831 01 Bratislava , Slovenská republika 

Oprávnený zástupca: 
vo veciach zmluvných: Ľubomír Blažíček - konateľ 
telefón - fax: 02 4445 6025 - 87 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
Číslo účtu/smer. kód: 1200940018 /1111 
Č. účtu IBAN: SK3911110000001200940018 
IČO: 36 742 384 
DIČ: 2022331366 
IČDPH: SK2022331366 

Spoločnosť zaregistrovaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 44742/B 



v 

Cl. I 
Predmet plnenia 

1. 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 sa poskytovateľ zaväzuje, že na zariadeniach skupiny A/c1 uvedených v prílohe č.1 
bude pre objednávateľa vykonávať: 
a) na zabezpečenie prevádzkových podmienok, servisné výkony predpísané výrobcom 

v zmysle sprievodnej dokumentácie dodávateľa výťahu v pravidelných intervaloch podľa 
prílohy č. 1 (predpísané činnosti sú uvedené v prílohe č. 2) 

b) na zaistenie bezpečnej prevádzky v zmysle § 9 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. odborné 
prehliadky počas prevádzky (v zmysle § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. príloha číslo 7 
každé 3 mesiace) 

c) na požiadanie objednávateľa telefonicky, faxom resp. po obdržaní objednávky zabezpečí: 
ca) odstraňovanie prevádzkových porúch v riadnom pracovnom čase, 
cb) zabezpečenie a dodanie náhradných dielov potrebných na opravy, 
cc) pravidelné odborné skúšky podľa vyhlášky 508/2009 Z. z., príloha č. 7 

2. práce uvedené v článku I bod 1a, 1b bude vykonávať s odbornou starostlivosťou v zmysle 
platných právnych predpisov a technických noriem STN EN 81-1+ A3, STN EN 81-2+ A3, STN 
27 40 02 tak, aby svojou činnosťou neporušil zákony a všeobecne záväzné právne predpisy 
SR a dodržiaval podmienky a požiadavky prevádzkových smerníc prevádzkovateľa. 

Miestom vykonávania predmetu plnenia je: Výťah umiestnený v kuchyni ZŠ,Jarovnice 

ČI. II 
Vykonanie diela 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať servisnú činnosť a odborné prehliadky odo dňa účinnosti 
tejto zmluvy. 

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

3. Poskytovateľ je povinný vyhotoviť písomný záznam o vykonaní každej servisnej a odbornej 
prehliadky, servisného zásahu, opravy a odbornej skúšky. Jedno vyhotovenie záznamu je 
poskytovateľ povinný odovzdať objednávateľovi. 

4. Poskytovateľ je povinný nastúpiť na objednanú opravu do 24 hodín po nahlásení poruchy na 
zistenie skutkového stavu. V prípade, že poruchu nemožno odstrániť ihneď, poskytovateľ po 
zistení príčiny a zaistení ND nastúpi na opravu najneskôr v prvý pracovný deň po nahlásení 
závady, pokiaľ nedôjde k dohode o práci nadčas, alebo v nepracovný deň. Poskytovateľ je 
povinný vykonať opravu bez zbytočných prieťahov v primeranej lehote. V prípade zbytočných 
prieťahov opravy na strane poskytovateľa , nehradí objednávateľ navyše náklady na dopravu 
poskytovateľa. 

5. Objednávateľ bude poruchy nahlasovať: 
Telefonicky: 

• stredisko Žilina 0948 556 566 
- e-mailom: info@lbvvtahy.sk 

mailto:info@lbvvtahy.sk


6. Poruchy budú odstraňované v riadnom pracovnom čase poskytovateľa: pondelok - piatok od 
7.00 do 15:30 hod. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytovateľovi bude poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení 
jeho záväzkov podľa tejto zmluvy (vstupné povolenia, určí miestnosti vhodné na prezliekanie 
a umývanie, ...) 

8. Objednávateľ splnomocňuje pre komunikáciu s poskytovateľom 
Pána / pani ^M&....#?Jľá>.?:í%'. telefónne číslo.. QfS&.„.fSg...?/.& 

9. Poskytovateľ splnomocňuje pre komunikáciu s objednávateľom počas plnenia predmetu tejto 
zmluvy svojho pracovníka: 

Stredisko Žilina: pán Gašperec Dušan, kontakt 0948 556 566 
10. Zmeny osôb splnomocnených na výkon činnosti podľa odseku 8 a 9 je povinná zmluvná 

strana, u ktorej k zmene došlo, oznámiť bezodkladne druhej zmluvnej strane. 

ČI. III 
Cena za dielo a fakturácia 

1. Cena podľa či. I. Predmet plnenia ods. 1a a 1b sa určuje dohodou medzi poskytovateľom 
a objednávateľom podľa cenníka Cenekon 933 v súlade zo zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách 
a jeho vykonávacej vyhlášky nasledovne: 

Podľa prílohy číslo 1. 

K cene bude účtovaná DPH v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. V dobe uzatvorenia zmluvy 20%. 
Zvýšenie ceny môže poskytovateľ previesť na základe zvýšenia nákladov spôsobených 
zmenami noriem, predpisov, vyhlášok a zákonov s účinnosťou 2 mesiace po odoslaní 
písomného oznámenia objednávateľovi. Ak objednávateľ do 1 mesiaca od obdržania 
oznámenia nevyjadrí nesúhlas so zvýšením ceny platí, že nová cena je dohodnutá. 

2. Účastníci zmluvy sa dohodli, že v prípade opráv , ktoré bude treba vykonať mimo dohodnutý 
paušál podľa či. III, bod 1 prípadne na základe pravidelných odborných prehliadok, bude 
zhotovíte!' fakturovať objednávateľovi dodané diely a vykonávané práce podľa posledne 
platného cenníka CENEKON 933 Montáž dopravných zariadení a váh. 

3. Hodinová zúčtovacia sadzba pre objednané opravy ktoré nie sú zahrnuté v cenníku 
CENEKON 933 je: 
• v pracovnej dobe poskytovateľa : 25,00 EUR 
• po pracovnej dobe ( od 16:30 pondelok - piatok), soboty, nedele a štátne sviatky: 

100% príplatok 
• doprava bude účtovaná: 0,56 EUR / km 
• použitie diagnostického prístroja 25,00 EUR /1 zariadenie. 

4. V prípade ak je to možné a objednávateľ neurčí inak, zabezpečí poskytovateľ objednanú 
opravu súčasne so servisnou alebo odbornou prehliadkou. 

5. Opravy, ktorých predpokladané náklady budú presahovať 500,00 EUR budú vykonané na 
základe písomnej cenovej ponuky poskytovateľa. 

6. Cena za použitý materiál pri servisných prácach (náhradné diely, poistky, atď.) bude 
fakturovaná podľa skutočnej spotreby a nákladov. Súčasťou záznamu o vykonanom servise 



alebo oprave v zmysle ČI. II bod 3 tejto zmluvy bude aj zoznam materiálov prípadne 
náhradných dielov použitých pri oprave. 

7. Súvisiace náklady (parkovné, poplatky za vstup do pešej zóny a podobne) budú fakturované 
na základe kópie daňového dokladu priloženého k faktúre). 

8. Ceny prác a dodávok poskytovateľa sú cenami zmluvnými. Paušálna cena nezahrňuje náklady 
na opravy vyvolané nepovoleným spôsobom obsluhy zariadenia, alebo úmyselným 
poškodením. 

9. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť faktúry v lehote ich splatnosti. 

ČI. IV 
Platobné a fakturačné podmienky 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie a úhrady ceny za vykonané práce 
a služby: 
1. Objednávateľ uhradí cenu za každé uskutočnené zdaniteľné plnenie vymedzené v rozsahu 

podľa či. I tejto zmluvy, na základe faktúry - daňového dokladu vystavenej poskytovateľom. 
Súčasťou faktúry bude výkaz práce tvoriaci prílohu zmluvy. Objednávateľ zabezpečí 
odsúhlasenie ním povereného pracovníka. 

2. Poskytovateľ bude fakturovať objednávateľovi dohodnutú paušálnu sumu podľa či. III bod 1 
vždy do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola servisná prípadne odborná 
prehliadka vykonaná. Poskytovateľ bude fakturovať objednávateľovi prípadné opravy do 15 
dní odo dňa ukončenia opráv. 

3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je 
oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota 
splatnosti, a táto plynie celá znovu odo dňa jej doručenia opravenej novej faktúry. 

4. Faktúra je splatná do 14 dní bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa. Za deň 
splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa 
v prospech účtu poskytovateľa.. 

5. Pri vysporiadaní daní postupujú zmluvné strany v zmysle platných daňových predpisov SR, 
bez možnosti prevzatia daňovej povinnosti za obchodného partnera. 

6. Dohodnutá cena platí pre rok 2016. Poskytovateľ sa zaväzuje v nasledujúcich obchodných 
rokoch túto cenu upraviť v súlade s výškou inflácie oznámenej Slovenským štatistickým 
úradom na základe dodatku k predmetnej zmluve. 

ČI. V 
Zodpovednosť za vady a záruka za poskytované služby 

1. Poskytovateľ zodpovedá za odborné vykonanie ním realizovaných výkonov , pričom záručná 
doba je: 

• 60 mesiacov od dátumu odovzdania zariadenia objednávateľovi 
• 6 mesiacov od vykonania opravy - servisného výkonu, resp. 12 mesiacov od výmeny 

náhradných dielov po záručnej dobe. 
• objednávateľ je povinný vady diela reklamovať u poskytovateľa písomnou formou bez 

zbytočného odkladu po ich zistení, 



2. Záruka sa nevzťahuje na časti diela, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu, na závady 
spôsobené poruchou alebo zničením diela v prípade nedodržania prevádzkových predpisov, 
alebo vplyvom násilného poškodenia. 

3. Záruka zaniká v prípade, že si objednávateľ vykoná alebo nechá vykonať na zariadení opravy 
treťou osobou. Poskytovateľ v takomto prípade nepreberá na seba zodpovednosť za prípadne 
vzniknuté škody spôsobené používaním, prevádzkou alebo nefunkčnosťou. Pri škodách, za 
ktoré zodpovedá poskytovateľ, poskytne náhradu zo svojho poistenia. Iné nároky, najmä 
v súvislosti s prerušením prevádzky a ušlým ziskom, sú vylúčené. 

4. Uznané vady reklamované objednávateľom v záručnej dobe odstráni poskytovateľ bezplatne. 

ČI. VI 
Ostatné dojednania 

1. V prípade omeškania splnením peňažného záväzku poskytovateľ má právo fakturovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

2. V prípade že poskytovateľ poruší povinnosti vyplývajúce mu z článku II odstavec 4, má 
objednávateľ právo na 10 % zľavu z vyfaktúrovanej ceny. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie týkajúce sa ich činnosti podľa tejto zmluvy a všetky 
obdobné informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytli pri vzájomných rokovaniach sa 
považujú za dôverné. Zmluvné strany ich nemôžu prezradiť tretej osobe a ani ich použiť 
v rozpore s ich účelom pre svoje potreby. Zmluvná strana, ktorá poruší túto povinnosť, je 
povinná druhej zmluvnej strane nahradiť spôsobenú škodu. 

4. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť svoje výkony a zbaviť sa zodpovednosti vyplývajúce 
z plnenia zmluvy v prípade že objednávateľ: 
> je v omeškaní s peňažným plnením dlhšie ako 60 dní, 
> prevádzkuje vedome zariadenie, ktoré nespĺňa pravidlá bezpečnej prevádzky, 
> nezabezpečuje odstraňovanie vád zistených pri odborných prehliadkach, 
> si neplní povinnosti v zmysle platných predpisov pre prevádzkovanie vyhradených 

technických zariadení. 
Poskytovateľ je povinný pozastavenie plnenia písomne oznámiť. 

ČI. VII 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 24 mesiacov od ukončenia montáže 
a uvedenia výťahu do prevádzky. Obidve zmluvné strany ju môžu vypovedať písomnou 
formou s trojmesačnou výpovednou lehotou, doručenou druhej zmluvnej strane tri mesiace 
pred koncom kalendárneho roka. Ak ani jednej zmluvnej strane nebude v tomto termíne 
doručená výpoveď, zmluva je platná ďalší kalendárny rok. 

2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

3. Zmenu a doplnenie tejto zmluvy je možné vykonať len na základe písomných dodatkov 
podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch origináloch, po 1 ks pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy. 



6. 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. 

7. Prílohy tejto zmluvy tvoria: 

Príloha č. 1: Zoznam zariadení a cena 
Príloha č. 2: Rozsah činnosti pri servisnej prehliadke v súlade s EN 13 015 - Údržba 

výťahov a pohyblivých schodov 
Príloha č. 3: Výkaz práce 


