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Z M L U V A    O   D I E L O     
 
Zmluvné  strany,  uvedené v čl. 1 uzatvárajú túto zmluvu  podľa ustanovení § 536  a 
nasledujúcich ustanovení  Zákona č.513/91 Zb. – Obchodného zákonníka          
         
 

I. ZMLUVNÉ  STRANY 
   

I.1 
Objednávateľ: Domov  Nálepkovo n. o.    
 Letná č.352/8 
Sídlo: PSČ, mesto 053 33 Nálepkovo 
Vo veci zmluvy oprávnený jednať:                      Mgr. Michal Bartoš    riaditeľ  DD    
Telefón :  053/4298246, 0915/931620  
Bankové spojenie: DEXIA banka 7529294004/5600  
IČO: 31257305 
IČ DPH: SK2021785139 
  
I.2 
Zhotoviteľ: Šoltýs – výťahy s.r.o. 
Sídlo: ulica Mlynská 1349/5 
Sídlo: PSČ, mesto 05311 Smižany 
Telefón, fax: 053/4434142, 0905623912  
Bankové spojenie: PRIMA banka  
Vo veci zmluvy oprávnený jednať:                      Andrej Šoltýs   konateľ spoločnosti 
IČO: 36208655 
IČ DPH : SK2020034819 

 
                                                                               

II.  PREDMET  ZMLUVY 
 
Predmetom zmluvy je oprava výťahu v objekte, Domov  Nálepkovo n. o. ul. Letná č.352/8  
053 33 Nálepkovo, v obsahu a rozsahu oceneného výkazu výmer – zadania, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluve. Typ výťahu: TOV 1000 ( E-line 1000/0,63).     
           
   
 

 III.  CENA ZA DIELO 
 
 
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa bodu II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších 
predpisov, Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR  č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom 
výmer (položkovým rozpočtom), ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu  k tejto zmluve. Cena je 
viazaná na rozsah prác a súvisiacich dodávok.  

Cena bez DPH v eur: 9 990,-  

Sadzba DPH v %: 20  

Výška DPH v eur: 1 980,- 

Cena s DPH v eur: 11 988,- 
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IV . FAKTURÁCIA PLATBA 

  
Platba bude vykonaná na základe jedinej faktúry  po vykonaní prác a protokolárnym 
prevzatím diela. 
Lehota splatnosti faktúry: do 30 dní od jej  doručenia objednávateľovi. V prípade, že 
splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za 
deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 
 

 
V. DOBA  NÁSTUPU A TRVANIE OPRAVY 

 
Doba nástupu na opravu:  do piatich týždňov po nadobudnutí účinnosti tejto ZoD. 
Doba trvania opravy - výťah mimo prevádzku: max 16  pracovných dní. 
   
 

VI. POKUTY A PENÁLE  
 
V prípade nedodržania doby odstávky výťahu  bez objektívnych dôvodov, bude 
objednávateľom  uplatnené penále  vo výške 0,05 % z ceny podľa bodu III. za každý deň 
omeškania. 
Ak je dlžník  v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť 
z nezaplatenej sumy úroky z omeškania  v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného 
zákonníka. 
 
 

VII.  ZÁRUKA NA KVALITU A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

Záručná doba na dodané časti výťahu a ich montáž  je 36 mesiacov po dátume odovzdania a 
prevzatia diela. Tieto lehoty nie sú dotknuté za  predpokladu, že na zariadení sa bude 
realizovať   pravidelný servis v súlade s príslušnými predpismi podľa vyhl.  508/2009 Z.z.,  
prevádzka výťahových zariadení.  
Závady zistené v záručnej dobe je objednávateľ povinný bezodkladne reklamovať u 
zhotoviteľa písomne alebo telefonicky. V reklamácii musí objednávateľ vždy popísať 
prípadne uviesť, aké závady sa prejavujú. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dostaviť k riešeniu  reklamovanej závady v čo najkratšej možnej 
dobe, najneskôr do 12 hodín.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamovanú  závadu  odstrániť najneskôr do 24 hod. od nahlásenia, 
o čom bude spísaný zápis. 
Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku vandalizmu a  vyššej moci (blesk, 
záplavy, veterná smršť a pod.). 

 
 

 VII.  DODACIE A KVALITATÍVNE  PODMIENKY 
 

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre realizáciu predmetu diela v  
stave spôsobilom k realizovaniu prác zhotoviteľa. Oznam o presnom dátume odovzdania  
staveniska zhotoviteľ zašle tri dni vopred písomne,  alebo  telefonicky. 
Z prevzatia staveniska spíšu zmluvné strany zápis. Objednávateľ dodá súčasnú  
dokumentáciu výťahu. Objednávateľ dodá revíznu správu el. prívodu k výťahu. 
Prevzatím  staveniska zhotoviteľ preberá  zodpovednosť za dodržiavanie predpisov v oblasti 
bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany, ako aj prístup nepovolaných osôb . 
Zhotoviteľ sa zaväzuje svoju činnosť pri realizácii predmetu diela realizovať v súlade 
s podmienkami tejto zmluvy, podľa  obecne záväznej legislatívy a technických STN a EN 
platných v dobe realizácie diela, podľa podmienok, ktoré zodpovedajú štandardom súčasne 
známych a užívaných technológií a postupov pre daný typ zariadenia, a z toho vyplývajúcim 
požiadavkám na úroveň kvality realizovaného diela. Zhotoviteľ postupuje pri realizácii diela 
samostatne pri rešpektovaní platných ekologických, hygienických a ostatných zákonných 
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miestnych predpisov. Prípadné sankcie z neplnenia podmienok týchto predpisov 
dokázateľne  zavinených zhotoviteľom , zaplatí zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni zo staveniska 
demontované časti a zostatky  materiálov , ktoré sú výsledkom jeho činnosti.  
Obvyklá pracovná doba zhotoviteľa je od 08:00 do 18:00 hod. v pracovné dni. V prípade 
potreby si zhotoviteľ   vyhradzuje  právo na pracovné víkendy v  čase  od 08:00 do 16:00 
hod. 
               
    
 

VIII . ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 
Zmluva vzniká prejavením súhlasu oboch zmluvných strán s celým jej obsahom. Súhlas 
musí byť písomne potvrdený oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila. 
Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatkov, ktoré 
budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a budú platné po riadnom potvrdení a 
podpísaní oprávnenými zástupcami oboch strán. 
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden vlastní zhotoviteľ jeden   
objednávateľ. 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia  podľa § 
5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov. 
Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
platného Obchodného zákonníka . 
 
 
 
 
V  Smižanoch dňa: 15.07.2014             
 
za zhotoviteľa:                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrej Šoltýs – konateľ spoločnosti 
 
 
 

 
V Nálepkove dňa: 16.07.2014 
 
za objednávateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN, n.o. 
 

 
 
 
 
 
 
 


