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ZMLUVA O DIELO 
ČÍSLO: NI_10.2_0616 

 
 

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

(ďalej len „zmluva“) 
 
 
 
 
Objednávate ľ : Základná škola Jarovnice  
 
   
Sídlo: Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice  
Zastúpený:  Mgr. Jozef Bugna - riaditeľ  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka    
číslo účtu:  1634726254/0200   
číslo účtu IBAN: SK78 0200 0000 0016 3472 6254 
IČO: 36 158 119   
DIČ:  2021383518  
 
 
 
 
Zhotovite ľ: LB vý ťahy, s.r.o. 
 
 
Sídlo: Uhrova 3, 831 01 Bratislava 
Zastúpený:   konateľom - Ľubomír Blažíček 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia, a.s.,  
Číslo účtu:    1200940034 / 1111 
Číslo účtu IBAN:  SK92 1111 0000 0012 0094 0034 
IČO:   36 742 384 
DIČ:   2022331366 
Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 

44742/B 
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Čl. I 
Preambula 

 
1. Objednávateľ zastúpený Mgr. Jozefom Bugnom (v ďalšom len „objednávateľ“) vyhlasuje, že 

jej na základe zmluvy zo dňa 1. 7. 2002 bol zverený majetok do správy. 
2. Objednávateľ vyhlasuje, že na Stavbe v porovnaní so stavom na zmluve o zverení majetku 

obce a skutočným a právnym stavom existujúcim ku dňu podpisu tejto zmluvy  nenastali 
žiadne skutočnosti, ktoré by mohli alebo mali vplyv na práva a splnenie povinností 
účastníkov tejto zmluvy a to zhotoviteľom zhotoviť dielo v rozsahu vymedzenom v tejto 
zmluve a objednávateľom prevziať dielo a zaplatiť riadne a včas dohodnutú cenu za dielo.  

3. Objednávateľ vyhlasuje, že Stavbu zabezpečil počas realizácie diela pred neoprávnenými 
zásahmi tretích osôb a zabezpečil poistenie Stavby tak, aby Stavba bola krytá proti poistným 
rizikám, ktoré by mohli mať za následok znehodnotenie alebo poškodenie Diela, alebo jeho 
častí vnesených/ vložených alebo nainštalovaných v Stavbe. 

4. Objednávateľ vyhlasuje, že nemá vedomosť o takej skutočnosti, ktorá by objektívne a 
významnou mierou mohla znemožniť uskutočnenie realizácie Diela podľa tejto zmluvy 
zhotoviteľom. V prípade nepravdivých vyhlásení  objednávateľa uvedených v tomto článku 
zodpovedá objednávateľ Zhotoviteľovi za škodu. 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy sa bežnou ohliadkou Stavby oboznámil 
so stavom rozostavanosti Stavby, stavebným priestorom, v ktorom má byť realizovaný 
predmet zmluvy a s časťou projektovej dokumentácie s uvedením rozmerov stavebných 
otvorov pre realizáciu Diela, schválenej stavebným úradom pre účely stavebného povolenia. 
Vzhľadom k tomu, že realizácia Diela priamo súvisí so schválenou projektovou 
dokumentáciou, zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť u objednávateľa skutočné technické 
zameranie priestoru realizácie Diela  až po podpise tejto zmluvy pred začatím plnenia podľa 
tejto zmluvy a po predložení výňatku zo schválenej projektovej dokumentácie vo fotokópii, 
pričom súčasťou tohto výňatku musí byť predná strana projektovej dokumentácie s názvom 
Stavby a s pečiatkou stavebného úradu (ďalej len „PD“) a fotokópie právoplatného 
stavebného povolenia k Stavbe so všetkými jeho dodatkami. 

 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa  vykonať  pre objednávateľa : 

a) vypracovanie technickej dokumentácie podľa platných právnych predpisov pre 
konštrukciu a montáž výťahov podľa platnej STN EN 81-3 + A1 (sprievodná technická 
dokumentácia a kniha výťahu výrobcu technológie) 

b) kompletnú dodávku a montáž:  
 - malý nákladný výťah s nosnosťou do 100 kg v rozsahu podľa technickej špecifikácie, 

ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. 
c) zabezpečenie dopravy, vykládky a uloženie technológie v priestoroch Stavby na mieste 

určenom objednávateľom 
d) zabezpečenie vykonania záverečnej inšpekcie výťahu autorizovanou osobou podľa 

nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy 
(ďalej len „Dielo“). 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade s PD a právoplatným stavebným povolením k 
Stavbe,  tak, aby svojou činnosťou neporušil zákony a iné všeobecne záväzné právne 
predpisy SR, STN a dodržiaval bezpečnostné predpisy na stavenisku.  

3. Zhotoviteľ môže po písomnom súhlase objednávateľa poveriť vykonaním Diela (alebo 
niektorej jeho časti) inú osobu; pri vykonávaní Diela inou osobou má zhotoviteľ 
zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám. 
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4. Dodávka a montáž Diela je: v priestoroch Základnej školy, Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice. 
5. Predmetom tejto zmluvy je aj uvedenie realizovaného Diela do prevádzky. Súčasťou plnenia 

zhotoviteľa je aj odovzdanie technickej dokumentácie, dokumentácie potrebnej na riadnu 
obsluhu, prevádzku a údržbu jednotlivých technologických súčastí a zariadenia Diela spolu 
so záručnými listami. 

6. Podklady pre uzavretie tejto zmluvy:  
a) cenová ponuka zhotoviteľa č. CP_047_0616_ORŠ_ZŠ Jarovnice, Jarovnice dňa  
  27.6.2016 
b) objednávka č. CP_047_0616_ORŠ_ZŠ Jarovnice zo dňa 27. 6. 2016. 
c) odsúhlasená projektová dokumentácia pre realizáciu Stavby, 
d) právoplatné stavebné povolenie na Stavbu spolu so všetkými jeho dodatkami, 

7. Predmet zmluvy a Dielo môže byť v priebehu plnenia tejto zmluvy  zmenený, avšak len po 
predchádzajúcom písomnom dodatku k tejto zmluve odsúhlasenom obidvomi zmluvnými 
stranami. 

 
 

Čl. III 
Vykonanie Diela 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi bude poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení 

jeho záväzkov podľa tejto zmluvy, najmä poskytovať mu včas všetky informácie a podklady 
potrebné pre činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, a poskytovať mu dojednanú súčinnosť 
pri odovzdávaní Diela. 

2. Objednávateľ je v rámci poskytnutia potrebnej súčinnosti povinný koordinovať práce a 
dodávky na Stavbe tak, aby mohlo dôjsť k plneniu záväzkov účastníkov tejto zmluvy podľa 
schváleného harmonogramu, uvedeného v odseku 3 tohto článku a k splneniu predmetu 
tejto zmluvy a dodanie Diela zhotoviteľom v dohodnutom termíne.  

3. Harmonogram priebehu realizácie Diela:   
 3.1. úhrada prvej platby zhotoviteľom do 5.7.2016, 

 3.2. odsúhlasenie dispozičného riešenia na Stavbe do 8.7.2016, 
 3.3. ukončenie výroby výťahu do 30.7.2016, 
 3.4. transport  a vykládka výťahu  a technológie na Stavbe do 8.8.2016 – etapa zahájenia 

prác, 
 3.5. úhrada pred dodaním technológie na stavbu do 8.8.2016, 

3.6. odovzdanie staveniska (ukončenie stavebnej pripravenosti priestoru Stavby na osadenie 
výťahu a technológie)  do 8.8.2016, prípadne podľa dohody s objednávateľom, 

3.7. montáž  výťahu a technológie do 15.8.2016 najneskôr však do 31.8.2016, 
3.8. odovzdanie funkčného Diela spolu s certifikátom záverečnej inšpekčnej správy do 

15.8.2016 najneskôr však do 31.8.2016 
4. Ak objednávateľ v čase vykonávania Diela zhotoviteľom zistí prekážky, ktoré mu znemožňujú 

prevziať vykonané Dielo dohodnutým spôsobom, a/alebo ktoré by znamenali zánik potreby 
dohodnuté Dielo zhotoviteľom dodať, je objednávateľ povinný túto skutočnosť bez 
zbytočného odkladu písomne oznámiť zhotoviteľovi a navrhnúť mu zmenu Diela, resp. 
predčasné ukončenie jeho vykonania a dodania. Do dosiahnutia dohody o zmene Diela je 
zhotoviteľ oprávnený vykonávanie Diela prerušiť. Ak sa zmluvné strany v primeranej lehote 
(najviac do jedného mesiaca) nedohodnú na zmene zmluvy, môže ktorákoľvek zo zmluvných 
strán od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ je povinný a zaväzuje sa, že najneskôr do 30 dní od 
odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na 
práce už vykonané. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy zo 
strany objednávateľa špecifikovať svoju pohľadávku v súlade s týmto odsekom.  

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať objednávateľovi požadované naviac práce, ako i práce 
vyplývajúce z doplnenia a zmeny PD, ktorých dodávka je nutná pre splnenie predmetu 
zmluvy, po ich vzájomnom predchádzajúcom prerokovaní a odsúhlasení zmeny termínov 
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plnenia  a zmien cenovej kalkulácie vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. 
Objednávateľ sa zaväzuje z tohto titulu akceptovať nový následný termín ukončenia 
predmetu plnenia navrhnutý zhotoviteľom a práce, ktoré sú vyvolané uvedenou zmenou 
zhotoviteľovi zaplatiť. Zmenu PD musí odsúhlasiť zodpovedný autor projektu a zástupca 
objednávateľa. 

6. V prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi platby dohodnuté v tejto zmluve riadne a 
včas podľa zmluvného harmonogramu, zhotoviteľ je oprávnený pozastaviť práce až do ich 
úhrady objednávateľom. Zároveň je zhotoviteľ oprávnený jednostranne písomne určiť nové 
následné termíny u objednávateľa na vykonanie Diela podľa pracovného vyťaženia a 
kapacitných možností zhotoviteľa a o týchto termínoch objednávateľa písomne informovať 
bez zbytočného odkladu po úhrade dlžnej čiastky. Tým nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na 
úrok z omeškania z titulu oneskorene uhradených faktúr. Omeškaním splnenia svojej 
povinnosti zo strany objednávateľa sa zhotoviteľ nemôže dostať do omeškania s plnením 
predmetu zmluvy.  

7. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi najneskôr v deň zahájenia prác stavenisko 
pre vykonanie Diela zbavené práv tretích osôb  a zabezpečiť stavenisko tak aby vyhovovalo 
podmienkam na zahájenie montáže podľa prílohy č. 3 a umožní zhotoviteľovi zahájenie prác 
podľa tejto zmluvy a včas zabezpečí podmienky v potrebnom dohodnutom rozsahu, ako aj 
predpísané povolenia príslušných orgánov k vykonaniu Diela.  

8. V prípade, ak objednávateľ vykonáva na Stavbe súčasne v priebehu vykonávania Diela 
zhotoviteľom na Stavbe stavebné práce, zaväzuje sa zabezpečiť v termínoch podľa odseku 3 
tohto článku, t.j. v čase od odovzdania staveniska (bod 3.6.) až do protokolárneho 
odovzdania Diela zhotoviteľom a jeho prevzatia objednávateľom (bod 3.8.) stavebné úpravy 
podľa stavebnej dokumentácie, inštaláciu hlavného prívodu el. prúdu do miesta strojového 
zariadenia ukončenú hlavným vypínačom (identifikácia  ..), predpísané osvetlenie 
prístupových ciest , inštaláciu zásuviek NN podľa platnej normy vrátane el. revízie, pričom 
objednávateľ sa zaväzuje a zhotoviteľovi garantuje, že tento stav pripravenosti Stavby na 
realizáciu Diela a to aj v súlade s prílohou č. 3 tejto zmluvy bude existovať až do 
protokolárneho odovzdania Diela zhotoviteľom a jeho prevzatia objednávateľom (čl. III. ods. 
3, bod 3.8.).   

9. Ak bude plnenie zmluvy odložené na žiadosť objednávateľa alebo objednávateľ bude v 
omeškaní s plnením svojej povinnosti pripraviť Stavbu na realizáciu Diela o viac ako 30 dní, 
je zhotoviteľ oprávnený bez výslovného súhlasu objednávateľa zabezpečiť uskladnenie a 
poistenie Diela (jeho časti) na dobu omeškania objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje 
náklady na skladovanie Diela (jeho častí) a náklady na jeho poistenie uhradiť na základe 
písomne vystavenej faktúry do 14 dní od jej doručenia. Zhotoviteľ je oprávnený  určiť 
jednostranne mimoriadnu splatnosť diela vo výške 90 % z dohodnutej ceny a túto čiastku 
vyfakturovať so splatnosťou 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi a objednávateľ sa 
zaväzuje túto čiastku riadne a včas uhradiť.  
Ak bude plnenie zmluvy odložené na žiadosť objednávateľa alebo objednávateľ bude v 
omeškaní s plnením svojej povinnosti pripraviť Stavbu na realizáciu Diela a odovzdať 
stavenisko Zhotoviteľovi za účelom plnenia tejto Zmluvy, pričom však objednávateľ je 
povinný informovať zhotoviteľa o tejto skutočnosti najneskôr 10 dní pred termínom 
uvedeným v tomto článku ods.3, bod. 3.4. a toto omeškanie bude v trvaní viac ako 90 dní, je 
zhotoviteľ oprávnený bez výslovného súhlasu objednávateľa zabezpečiť uskladnenie a 
poistenie Diela (jeho časti) na dobu omeškania objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje 
náklady na skladovanie Diela (jeho častí) a náklady na jeho poistenie uhradiť na základe 
písomne vystavenej faktúry do 14 dní od jej doručenia. V takomto prípade omeškania 
objednávateľa s odovzdaním staveniska po dobu o viac ako 90 dní od uplynutia lehoty 
uvedenej v ods. 3 bod 3.6. tohto článku, je Zhotoviteľ oprávnený  určiť jednostranne 
mimoriadnu splatnosť Diela vo výške 100 % z dohodnutej ceny Diela podľa Čl. IV ods. 1 tejto 
Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na náhradu škody v 
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preukázanej výške v prípade odloženia alebo znemožnenia realizácie Diela podľa tejto 
Zmluvy. 

10.  Zhotoviteľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom zmeniť termín realizácie Diela 
výlučne v dôsledku: 
a) v prípade zásahu orgánov štátnej správy nevyvolaného objednávateľom,  
b) v prípade vyššej moci (živelná pohroma, štrajk (aj v krajine výrobcu Diela alebo jeho 

častí a na území jeho prepravy), kalamita), 
c) v prípadoch vyvolaných objednávateľom, ak sú na strane objednávateľa dôvody 

omeškania.  
11.    Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť riadne záznamy o realizácii Diela po odovzdaní staveniska (bod 

3.6 tohto článku) v stavebnom denníku a zaznamenávať do neho postup prác a na 
požiadanie objednávateľa /resp. denne umožniť objednávateľovi kontrolu záznamov 
urobených v denníku. 

12.   Platí vzájomná povinnosť technického dozoru objednávateľa a zástupcu zhotoviteľa 
odpovedať na zápisy druhej strany v stavebnom denníku, najneskôr do 3 dní, pokiaľ to nie je 
v rozpore s ostatnými dojednaniami tejto zmluvy. 

13.  Objednávateľ splnomocňuje:  
- pani Janu Triščovú pre výkon dozoru Stavby, tel.: +421910 906 713 
- pani Mgr. Janu Bujňákovú - v prípade ich neprítomnosti, tel.: +421903 763 003 
V prípade zmeny oznámi túto skutočnosť objednávateľ písomne zhotoviteľovi emailom na 
adresu ........................ najneskôr do 7 kalendárnych dní. 

14. Zhotoviteľ splnomocňuje pre jednanie s objednávateľom počas realizácie predmetu tejto 
zmluvy: 
- pána Olivera Špigútha - vo veciach obchodných, tel.: 0949 414 800, email      
oliver.spiguth@lbvytahy.sk  

 - pána Olivera Špigútha – vo veciach realizačných, tel.: 0949 414 800, email      
oliver.spiguth@lbvytahy.sk 

 V prípade zmeny oznámi túto skutočnosť zhotoviteľ písomne objednávateľovi emailom na 
adresu zsjarovnice192@gmail.com najneskôr do 7 kalendárnych dní. 

15. Všetky práva (vrátane autorských, značkových a patentných) k plánom a technickým 
podkladom zabezpečených alebo vytvorených zhotoviteľom, ktoré budú dodané 
objednávateľovi, nie sú súčasťou Diela a neprechádzajú na objednávateľa. 

16. Ak objednávateľ v priebehu vykonávania Diela bude požadovať zmenu ním predloženej PD, 
je povinný zhotoviteľovi uvedenú zmenu vopred bez zbytočného odkladu pred jej zadaním na 
spracovanie špecifikovať písomne. Ak je navrhovaná zmena technicky realizovateľná, 
účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú upraviť uvedenú zmenu v písomne vyhotovenom 
dodatkom k tejto zmluve, odsúhlasenom obidvomi zmluvnými stranami, v ktorom zmluvné 
strany dohodnú najmä termín realizácie tejto zmeny a prepracovanie súvisiacej projektovej 
dokumentácie a všetkých dotknutých podmienok tejto zmluvy. Ak by realizovaná zmena 
ovplyvnila schválený rozpočet na vykonanie Diela, zaväzujú sa zmluvné strany dohodnúť aj 
na jeho zmene. 

17. Objednávateľ sa zaväzuje na svoje náklady, riadne a včas zabezpečovať stráženie Stavby a 
jej ochranu pred vstupom tretích osôb tak, aby nedošlo k poškodeniu, odcudzeniu zloženého 
výťahu a technológie na Stavbe, alebo jeho časti.  

18. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a písomným 
odovzdaním objednávateľovi po ukončení prác. Ak riadnemu užívaniu výťahu nebráni žiadna 
podstatná vada,  a prevádzkovanie  výťahu je povolené na základe záverečnej inšpekcie 
výťahu, objednávateľ je povinný prevziať dielo a podpísať zápisnicu o odovzdaní a prevzatí 
Diela dňom určeným v tomto článku, ods. 3, bod 3.8. 

19. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané dielo (časti) prevezme ak sa v inšpekčnej správe 
nenachádzajú nezhody podľa nariadenia vlády  SR č. 571/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy. 
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20. Certifikát zhody a vyhlásenie o zhode po vykonaní záverečnej inšpekcie výťahu podľa čl. II 
ods. 1 písm. e)  tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi až po zaplatení 
celého Diela.  

21. O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, ktorá bude obsahovať tieto 
údaje: 
a) prehlásenie o úspešnom vykonaní záverečnej inšpekcie výťahu autorizovanou 

osobou v zmysle platných právnych predpisov; 
b) vyhlásenie zmluvných strán, či Dielo bolo vykonané v súlade s projektovou 

dokumentáciou a touto zmluvou; 
c) zhodnotenie akosti vykonaného Diela a súpis zistených vád a prípadných 

nedorobkov; 
d) dojednanie o opatreniach (vrátane lehôt) na odstránenie zistených vád a nedorobkov; 
e) prípadné iné dojednania medzi objednávateľom a zhotoviteľom. 

 
 

Čl. IV 
Cena za Dielo 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie Diela podľa čl. I bod 1. cenu 

určenú dohodou vo výške 9 500 EUR. Dohodnutá cena je bez dane z pridanej hodnoty.  
K cene bude účtovaná DPH. Uvedená cena je pevná a zahrňuje všetky náklady potrebne k 
vykonaniu Diela podľa projektovej dokumentácie, technickej  správy a platných STN. 

 
Č Typ zariadenia Ks Cena za ks Cena celkom 
     
1 Malý nákladný výťah nosnosť 100kg 1 9.500,00 € 9. 500,00 € 
 Spolu 9.500,00 € 

 
2. Prípadné zhotoviteľom požadované naviac práce, budú vykonané na základe písomne 

uzavretého dodatku k tejto zmluve a účtované platnou hodinovou sadzbou vo výške 20,00 
EUR bez DPH/h. Podkladom pre účtovanie naviac prác je ich vykonanie potvrdené 
objednávateľom splnomocneným zástupcom v montážnom / stavebnom denníku, alebo iná 
záväzná objednávka objednávateľa potvrdená zhotoviteľom. 

3. Úhrada ceny za Dielo bude realizovaná postupne na účet zhotoviteľa vedený v UniCredit 
Bank Slovakia, a.s. nasledovne: 
a) 50%  ceny Diela po podpise tejto zmluvy, 
b) 40 %  ceny Diela po vyrobení a pred dodaním technológie na Stavbu, 
c) 10 %  ceny Diela po ukončení montáže. 

 Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa ich obdŕžania objednávateľom.  
4. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením svojho záväzku zaplatiť zhotoviteľovi cenu za 

Dielo, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % dlžnej sumy za 
každý deň omeškania. Splnenie povinnosti objednávateľa, zaplatiť cenu /časť ceny za dielo 
riadne a včas nastane okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

5. Ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojho záväzku (odovzdať Dielo do termínu v Čl. III 
ods. 3 bod 3.8), je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z 
nedokončenej časti Diela za každý deň omeškania. 

6. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou zaplatí zmluvná strana nezávisle na tom, či a v 
akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať 
samostatne. 

7. Vlastnícke právo k Dielu prechádza na objednávateľa až po zaplatení zhotoviteľovi celej 
zmluvnej ceny vrátane DPH.  Ak objednávateľ neuhradí cenu za Dielo v dohodnutom 
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termíne, má zhotoviteľ právo si technológiu odinštalovať, pričom objednávateľ podpisom 
zmluvy o dielo súhlasí so sprístupnením technológie zhotoviteľovi za týmto účelom. Ďalej je 
objednávateľ povinný zaplatiť všetky náklady, zisk a škodu, ktorá mu takýmto konaním 
objednávateľa vznikla.                                                                              

 
 

Čl. V 
Zodpovednos ť za vady a záruka za akos ť Diela 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré 

sa vyskytnú po prevzatí Diela v záručnej dobe. 
2. Objednávateľ je povinný vady Diela reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich 

zistení. 
3. Záručná doba je na pevne zabudované diely a konštrukcie Diela 24 mesiacov a na pohyblivé 

a elektrické komponenty 12 mesiacov od protokolárneho odovzdania Diela  objednávateľovi. 
4. Záručná doba začína plynúť od písomného odovzdania a prevzatia Diela, najneskôr však 6 

mesiacov od expedície technológie od výrobcu.  
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že poskytne objednávateľovi záruku za akosť Diela v predĺženej  

záručnej lehote o ďalších 24 mesiacov (spolu v trvaní 48 mesiacov od protokolárneho 
odovzdania a prevzatia Diela) za podmienky, že bude so zhotoviteľom podpísaná zmluva na 
servis zariadenia po celú dobu uvedenej záruky 48 mesiacov. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje uznať záručné podmienky, len v tom prípade, ak bude mať servisná 
organizácia písomné oprávnenie od výrobcu zariadenia inštalovaného ako Dielo podľa tejto 
zmluvy. 

7. Záruka sa nevzťahuje na časti Diela, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu, ďalej pri 
poruche alebo zničení Diela v prípade nedodržania prevádzkových predpisov, použitia 
nevhodných prevádzkových prostriedkov - napríklad mazadiel, chybných stavebných prác 
(nevykonaných zhotoviteľom), poklesu budov a z iných dôvodov vylučujúcich zodpovednosť 
zhotoviteľa. Záruka zaniká, ak objednávateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
zhotoviteľa sám vykoná, alebo nechá vykonať treťou osobou zmeny alebo úpravy Diela. 

 
 

Čl. VI 
Ostatné dojednania 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z 

tejto zmluvy a navzájom sa budú informovať bez zbytočného odkladu o všetkých 
skutočnostiach potrebných pre splnenie záväzkov z tejto zmluvy. 

2. V prípade zániku niektorej zo zmluvných strán prechádzajú jej práva a povinnosti z tejto 
zmluvy na právnych nástupcov. 

3. Postúpenie práv z tejto zmluvy tretím osobám je možné len po predchádzajúcom písomnom 
súhlase  obidvoch zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie týkajúce sa ich činnosti podľa tejto zmluvy a 
všetky obchodné informácie, ktoré si účastníci 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. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený zverejniť na Stavbe informáciu o 
dodaní technológie a výťahu do Stavby formou prezentácie firmy zhotoviteľa o veľkosti 
rozmerov 3x5m a túto umiestniť na viditeľnom mieste na vonkajšej strane Stavby zo strany 
najfrekventovanejšej cestnej komunikácie. 
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6. Zhotoviteľ je ďalej oprávnený vyhotoviť fotodokumentáciu z priebehu inštalácie Diela. 
Zhotoviteľ za účelom prezentácie svojej firmy je oprávnený  použiť fotodokumentáciu – 
fotografie vnútornej časti kabíny a pohľadu na výťahovú kabínu zo strany jej vstupu z 
nástupnej podesty vo svojich reklamných dokumentoch, pričom je oprávnený uviesť aj názov 
Stavby, ulicu jej umiestnenia a mesto. 

 
 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 
2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 

ustanoveniami právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť 

ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije 
úprava, ktorá sa, pokiaľ je to právne možné, čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, 
pokiaľ brali túto otázku zmluvné strany pri uzatváraní tejto zmluvy do úvahy. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch origináloch, po 2 ks pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
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 vlastnoručne podpísali. 
7. Prílohy tejto zmluvy tvoria: 

 príloha č.1 - Technická špecifikácia výťahu  
 príloha č.2 - Dispozičný stavebný výkres (do dvoch týždňov od zaplatenia prvej platby) 
 príloha č.3 - Podmienky na zahájenie montáže 
 príloha č.4 - Výpis z OR zhotoviteľa. 

 
 
 
 
V Jarovniciach, dňa 27. 6. 2016 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  ____________________________ 
Objednávateľ      Zhotoviteľ 
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TECHNICKÁ ČASŤ č.1   
Príloha číslo 1 k ZoD číslo: NI_10.2_0616  Projekt: ZŠ Jarovnice, Jarovnice 

  
Výrobca:                                K.A. Schmersal GmbH, BKG, Nemecko 
      
Typ vý ťahu :    malý nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb 
Nosnos ť:   100 kg 
Menovitá rýchlos ť :  0,45 m/s 
Pohon :    lanový-trakčný alt. reťazový 
Ovládanie :    jednoduché privolanie, odoslanie 
Riadenie :    mikroprocesorové 
Strojov ňa :   bez strojovne/stroj v šachte 
 
Šachta 
Vyhotovenie :   murovaná (opláštenie šachty je dodávka stavby) 
Rozmery [š×h] :  1050 mm × 720 mm 
Priehlbeň :   0 mm 
Nakladacia hrana :  700 mm 
Zdvih :    2830 mm         ilustračný obrázok 
Hlava šachty :   min 2690 mm   
Počet staníc :   2 / 2             
 
Kabína         
    
Počet vstupov :  1 vstupy - nepriechodná  
Rozmery [š×h×v] :  700 mm × 550 mm × 800 mm  
Steny :    pozink; 
Poličky :    
Podlaha :   pozink                                
 
Dvere     
Šachtové [š×v] :  700 mm × 800mm; 2 × pozink, zvislo posuvné 
Požiarna odolnosť :  E 120 �  EN 81-58 � bezhalogénová kabeláž 
 
Elektrika 
Napäťová sústava :  3NPE  50Hz   400V / TN-S a 1NPE  50Hz   230V / 
    TN-S 
Výkon :   0,75 kW 
 
Signalizácia  
v staniciach :   tlačidlo privolania, odoslania, zvonček, alarm, 
STOP 
   
umiestnenie prvkov :  � v stene  � v ráme dverí 
 
Ďalšia výbava :  � osvetlenie šachty,  � rebrík, � komunikátor,  

pozn. 
Stavebná pripravenos ť šachty, elektrický prívod, dokon čenie ostení po montáži zabezpe čí 
objednávate ľ 
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PODMIENKY NA ZAHÁJENIE MONTÁŽE   
Príloha číslo 3 k ZoD číslo: NI_10.2_0616    Projekt: ZŠ Jarovnice, Jarovnice 
1. Šachta musí byť postavená zvisle a kolmo so všetkými montážnymi otvormi. Max. prípustné 

odchýlky rozmerov, zvislosti po celej výške šachty, ako aj všetkých montážnych otvorov sú 
+20mm.  

2. Otvory pre dvere musia byť zvislo nad sebou, ohradené a zabezpečené proti pádu do 
šachty.  Väčšie odchýlky treba bezpodmienečne hlásiť  dodávateľovi výťahu.  

3. Pevnosť stien musia mať steny šachty takú, že pri pôsobení sily 300 N kolmo na stenu 
z jednej, alebo z druhej strany v ľubovoľnom mieste, rovnomerne rozloženej na kruhovú 
alebo štvorcovú plochu 5 cm2, odolali tomuto zaťaženiu bez trvalej deformácie a bez pružnej 
deformácie väčšej ako 15mm (kvalita betónu min. BN 25).  

4. Okrem všeobecného užitočného zaťaženia je nutné zohľadniť dané prevádzkové zaťaženie 
(viď.  taktiež záťažové sily vo výkrese). V prípade ak sú priestory pod klietkou, vyvažovacím  
závažím alebo vyrovnávacím závažím prístupné, podlaha priehlbne musí byť navrhnutá na  
zaťaženie minimálne 5000 N/m2.  

5. Prostredie v šachte musí byť bezprašné a suché.  
6. Šachta výťahu musí byť pred montážou výťahu zaizolovaná voči spodnej vode.  
7. Pri vybudovaní šachty je potrebné dodržať normy priestorovej a zvukovej akustiky.  
8. Teplota v šachte, v mieste pohonu a strojového zariadenia musí byť min. 5°C, max. 40°C. 
9. Pri každých dverných otvoroch je potrebné vyznačiť váhorysy (vyvŕtaním) 1 m nad konečnou 

podlahou. 
10. V blízkosti každého výťahu je potrebné určiť skladovacie miesto počas montáži na spodnom 

podlaží  o rozmeroch 5x3 m, ktoré musí byť uzamykateľné, suché a osvetlené min. 50 lx.  
11. K začatiu montáže výťahu je potrebné predložiť povolenie na postavenie výťahu a revíznu  

správu el. prívodu (v prípade nedodania revíznej správy sa začne hrubá montáž, avšak bez 
nej sa nebude dať výťah odskúšať).  

12. Vetrací otvor do voľného prostredia (ventilačný otvor v hornej časti šachty s min. prierezom 
1% vodorovného prierezu šachty), ochránený proti vniknutiu dažďovej vody a hmyzu.  

13. Osvetlenie v nástupištiach 50 lux na podlahách pred prahmi šachtových dverí a 200 lx pred 
strojovým zariadením v strojovniach výťahu.  

14. Elektrické prívody pre 400 V, 230 V a telefónnu prípojku doviesť do miesta strojového  
zariadenia a nechať s voľným koncom min. 2,5m.  

15. Hlavný elektrický prívod priviesť do miesta strojového zariadenia, musí byť dimenzovaný na  
maximálny prúd ktorý sa môže vyskytnúť pri normálnej prevádzke výťahu. Hlavný elektrický 
prívod musí byť oživený pred začatím montáže výťahu.  

16. Prívod pre napájanie elektrického osvetlenia klietky a šachty musí byť nezávislé od hlavného  
prívodu.  

17. Telefónny prívod  pre komunikáciu so stálou vyprosťovacou službou (vrátnica, miestnosť  
strážnej služby, atď.), priviesť do miesta strojového zariadenia – telefónny kábel 2 páry /4 
žily.  

18. Po montáži dverí je potrebné upraviť dverné ostenia a zabetónovať prahy dverí.  
19. Olejonepriepustný náter v priehlbni a v mieste pre strojové zariadenie (vytvoriť vaničku) vo  

výške 100 mm (iba pri hydraulických výťahoch).  
20. Olejonepriepustný náter v prívodných kanáloch alebo olejonepriepustná hadica.  
21. V hlave šachty zabezpečiť demontovateľný montážny hák alebo nosník o nosnosti 15 kN. 
22. Pred strojovým zariadením zabezpečiť pracovný priestor o  rozmeroch na šírku skrine alebo  

panela(min 0,5m) a na hĺbku min. 0,7m od vonkajšej plochy oplášťovania.  
23. V prípade strojovne je potrebné zabezpečiť uzamykanie iba z jednej strany (vonkajšia strana) 

a z druhej zabezpečiť dvere antipanikovým zámkom pre únik zo strojovne.  
24. Zabezpečenie dostatočného osvetlenia pracovných priestorov okolo výťahovej šachty a 

prístupových ciest k jej prislúchajúcej. 
25. Pre montážnych pracovníkov zabezpečiť sociálne priestory na stavbe (WC, umyváreň, 

šatňa). 


