
Zmluva o dielo 

na vykonávanie odborných prehliadok skúšok výťahov a iných zdvíhacích 

zariadení č. GEN 435/2022 
uzatvorená v zmysle ustanovenia§ 591 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

1. Objednávateľ: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Štát: 
IČO: 
DIČ: 
Telefón:. 
E-mail: 
IBAN: 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

Mesto Zlaté Moravce 
1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta 
Slovenská republika 
00308676 
2021058787 
+421 37/6923925 
sekretariat@zlatemoravce.eu 
SK24 0900 0000 0050 581 O 9482 

( ďalej len „objednávate!"') 

2. Zhotoviteľ: 
Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zapísaný: 

IBAN: 

Milan Barborík - VÝŤAHY 
Jána Galbavého 12, 949 01 Nitra 
11779900 
1029504487 
SKl 029504487 
Živnostenský register Okresného úradu Nitra 
Číslo živn. reg. 403-4797 
SK03 1100 0000 002624 77 6121 

E:mail: vytahy.nitra@gmail.com 
Tel: +421905571048 
( ďalej len „vykonávate!"') 

II. PREDMET ZMLUVY 
1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „Zákon 
o verejnom obstarávaní") v rámci výzvy na predkladanie ponúk s názvom zákazky 
,, Vykonávanie odborných prehliadok skúšok výťahov a iných zdvíhacích zariadení". 

2. Východiskovým podkladom pre uzatvorenie zmluvy je úspešná ponuka zhotoviteľa na 
vykonanie diela. Rozsah a obsah tejto zmluvy je definovaný tiež súťažnými podkladmi 
objednávateľa, vyhotovenými a overenými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 
a zoznamom objektov, v ktorých je potrebné servis alebo revíziu vykonať. 

3. Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako „zmluva", objednávateľ 
a vykonávateľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany". 



4. Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie odborných prehliadok a skúšok (revízie) 
výťahov a iných zdvíhacích zariadení v objektoch a zariadeniach objednávateľa. 

5. Súpis objektov a zariadení objednávateľa ako aj intervaloch pravidelných kontrol 
a vykonávania revízíí je stanovený v prílohe č. l k tejto zmluve. 

6. Zhotoviteľ je na základe oprávnenia č. 261/4/2012-ZZ-S,O (OU,M,R) - Ac vydaného 
Technickou inšpekciou, a.s., oprávnený vykonať dielo v rozsahu: technické zariadenia 
zdvíhacie skupina A, výťahy. 

III. PODMIENKY KONTROLY 
1. Podmienky odbornej prehliadky a skúšky (revízie) sú stanovené príslušnými STN pre 

(i) vykonanie odborných prehliadok a skúšok a (ii) ročný odborný servis. Lehoty 
odbornej prehliadky a skúšky (revízie) sú stanovené vo vyhláške a prílohe č. 1 zmluvy. 

2. Opakovaná prehliadka a skúška (revízia), t.j.: 
2.1 kontrola technického zariadenia, 
2.2 merania a skúšky a 
2.3 spracovanie revíznej správy 
2.4 servis technických zariadení 
sa vykonáva v lehotách podľa vyhlášky a podľa prílohy č. 1 k zmluve. 

3. Vykonávateľ vypracuje správy o OP a OS, vyhodnotenie prehliadky, skúšky, merania 
a všeobecne všetkých poznatkov a faktov nadobudnutých počas výkonu OP a OS, 
zhrnutie a vymedzenie nedostatkov a nezhôd, určenie termínov pre najbližšiu alebo 
opakovanú OP a OS a zabezpečí odovzdanie a prebratie správy prevádzkovateľom. 

IV. LEHOTY PLNENIA 
1. Zmluvné strany sa dohodli na výkone činnosti odborných prehliadok (revízií) tak, že 

prehliadka a kontrola (revízia) bude vykonaná v objektoch a v lehotách podľa prílohy 
č. 1 tejto zmluvy a to najneskôr v mesiaci uvedenom v prílohe č.1 tejto zmluvy. 

2. Vykonávateľ dohodne termín a prioritu vykonania jednotlivých revízií s vedúcimi 
zamestnancami daných objektov , v prípade ich neprítomnosti s oprávnenou osobou 
objednávateľa - Ing. Ivana Vaškovičová, minimálne tri dni vopred telefonicky, resp. 
na email: ivana.vaskovicova<@zlatemoravce.eu; t. č. +421908790801 

3. Vykonávateľ vypracuje revízne správy najneskôr 7 dní po vykonaní prehliadky 
(revízie). Revízne správy odovzdá oprávnenej osobe objednávateľa - Ing. Ivane 
V aškovičovej. 

4. Záznamy o odbornej prehliadke a skúške a dozorovaní osobných výťahov v objekte 
DOS,ZOS a Centre Žitava a záznamy o odbornej prehliadke a skúške potravinových 
výťahov v MŠ Štúrova a MŠ Žitavské nábrežie, zapisuje do Prevádzkových kníh 
týchto výťahov. 

V. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
1. Vykonávateľ sa zaväzuje najmä: 

1.1 vykonať pravidelné odborné prehliadky a skúšky (revízie) v zmysle tejto 
zmluvy, platných noriem STN a vyhlášky, 

1.2 spracovať o vykonanej odbornej prehliadke a skúške písomnú správu v 3 
rovnopisoch, v členení jeden výtlačok pre vykonávateľa a dva pre 
objednávateľa a v elektronickej podobe, 

1.3 vykonávateľ je povinný všetky zásahy do systémov uvedených v predmete 
zmluvy uviesť písomne v prevádzkovej knihe a prípadné zmeny zaznamenať 
v písomnej správe. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje najmä: 



2.1 vytvoriť vykonávateľovi také pracovné podmienky, aby bolo mozne v čo 
najkratšom čase realizovať predmet tejto zmluvy (napr. zabezpečiť prístup k 
zariadeniam, k rozvádzačom, do jednotlivých priestorov), 

2.2 zabezpečiť súčinnosť ním povereným pracovníkom pri výkone prác, ktoré sú 
predmetom tejto zmluvy, 

2.3 zabezpečiť vykonávateľovi prístup do všetkých priestorov, v ktorých sú 
zabudované zariadenia uvedené v predmete tejto zmluvy. 

VI. CENA 
1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona NR SR č. 18/ 1 996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších na základe záväznej cenovej ponuky vykonávateľa zo dňa 
4.8.2022. 

2. Celková cena diela je stanovená v sume 1544,- Eur bez DPH - výsledok verejného 
obstarávania. Cena je dohodnÚtá vo výške 1852,80 Eur s DPH/1 rok. Táto cena 
zahŕňa všetky náklady spojené s uskutočnením zmluvných prác. 

4. Celková cena za vykonané odborné prehliadky a skúšky (revízie) zariadení je 
vyšpecifikovaná v Súpise objektov a zariadení, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

5. V cene je zahrnutý výkon prác pri odskúšaní, premeraní, skontrolovaní zariadení pri 
výkone predmetu zmluvy a vystavení revíznej správy. V cene sú zahrnuté aj 
nevyhnutné a účelne · vynaložené náklady vykonávateľa na vykonanie odborných 
prehliadok a skúšok (revízie) zariadení. 

6. Celková cena za vykonané odborné prehliadky a skúšky (revízie) je stanovená 
vykonávateľom na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa 
platných právnych predpisov a je v nej zahrnuté všetko, čo je nevyhnutné na úplné a 
riadne plnenie zmluvy ako i všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY A ZMLUVNÉ POKUTY 
1. Právo na zaplatenie ceny vzniká vykonávateľovi riadnym splnením jeho záväzku 

spôsobom a v mieste plnenia v -súlade s touto zmluvou. Prílohou faktúry bude Súpis 
výkonov a prác odbornej prehliadky odsúhlasený a potvrdený oprávnenou osobou 
objednávateľa a všetky prehliadky a skúšky (revízie). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná na základe vykonávateľom 
vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

3. Faktúra musí spÍňať náležitosti príslušných ustanovení Zákona NR SR č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

4. Objednávateľ uhradí faktúru v lehote splatnosti. Dňom úhrady sa pre účely tejto 
zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa. 

5. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti 
v zmysle platnej legislatívy alebo obsahuje fakturáciu služieb, ktoré neboli vykonané. 
Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota 
splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

6. Vykonávateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z 
ceny predmetu zmluvy, ak vykonávateľ nevykoná odbornú prehliadku v rozsahu a 
lehote dohodnutých v ČL II. až IV. tejto zmluvy. 

7. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny podľa ČL VL tejto zmluvy, je povinný 
platiť z neuhradenej sumy úroky z omeškania podľa platných právnych predpisov. 

VIII. USTANOVENIE O UTAJOVANÍ ÚDAJOV 
1. Vykonávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, súvisiacich s 

predmetom tejto zmluvy. 



2. Ďalej je vykonávateľ povinný zachovávať mlčanlivosť:
2.1 o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa a
2.2 o ďalších skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti s realizáciou predmetu tejto

zmluvy dozvie.
3. Zachovávanie mlčanlivosti pla�í aj po ukončení zmluvného vzťahu bez časového

obmedzenia.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Meniť alebo dopÍňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,

ktoré budú platné, ak_ budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán, v opačnom prípade je akákoľvek zmeny zmluvy neplatná.

2. V prípade, ak si zmluvná strana, ktorej je akákoľvek písomnosť súvisiaca s touto
zmluvou adresovaná, túto písomnosť neprevezme ani v dodatočnej lehote určenej
doručovateľom, alebo túto písomnosť odmietne prevziať, považuje sa táto písomnosť
za doručenú posledným dňom uplynutia dodatočnej lehoty určenej doručovateľom,
alebo dňom, kedy došlo k odmietnutiu prevzatia tejto písomnosti.

3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy 31.8.2025.

4. Túto zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo
výpoveďou bez uvedenia dôvodu ktorejkoľvek zmluvnej strany s jednomesačnou
výpovednou lehotou, počítanou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede.

5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a vykonávateľ obdrží jedno vyhotovenie.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa§ 47a Zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v príslušnom registri.

7. Vykonávateľ berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zverejnením jej
úplného obsahu ako aj so zverejnením prílohy súhlasí bez výhrad.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, súhlasia s ním,
zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za
jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
Príloha : súpis objektov a cenov4 ponuka zo dňa 4.8.2022
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Milan Barborík - VÝŤAHY 



p.č.

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

Odborná prehliadka a skúška VTZ zdvíhacích 

Názov názov zariadenia 

MŠ Štúrova potravinový výťar 
MŠ Žitavské nábrežie potravinový výťar 
zos Guldman 
zos plošina pre imobil 
DOS osobný výťah 
OOS,ZOS - dozorovanie osobné výťahy 
Centrum Žitava - dozorovanie osobný výťah 
Servis zariadení - paušálne 
Centrum Žitava osobný výťah 
Celkom 

Pozn: 
potravinové výťahy - každých 6 mesiacov 
osobný výťah - každé 3 mesiace 
plošina - každých 6 mesiacov 
Guldman - každých 6 mesiacov 
dozorovanie výťahov osobných - každý týždeň 

opakovanosť 
počet ks 

revízií (mesiac) 

6,12 lks 
6,12 3ks 
6,12 3ks 
6,12 lks 

3,6,9,12 3 ks 
týždenne 3 ks 
týždenne 1 ks 
mesačne 
3,6,9,12 1 ks 

cena bez cena s 
DPH DPH 

11 13,2 
11 13,2 
11 13,2 
11 13,2 
22 26,4 
2 2,4 
2 2,4 

50 60,0 
22 26,4 

Milan Barborík- Výťahy 94901 NITRA, Jána Galbavého 12 

V Nilre dňa 4.8.2022 

Galbavého 12
948 01 N I TR A

spolu 
spolu 

opakovanosť 
spolu 

cena (napr. 2x spolu cena 
cena s cena s 

bez ročne, 52 bez.DPH 

DPH 
DPH 

týždňov .. ) 
op�-

11 13,2 2 22 26,4 
33 39,6 2 66 79,2 
33 39,6 2 66 79,2 
11 13,2 2 22 26,4 
66 79,2 4 264 316,8 
6 7,2 52 312 374,4 
2 2,4 52 104 124,8 
so 60 12 600 720 
22 26,4 4 88 105,6 

1544 1852,8 


