
                                           ZMLUVA O DIELO 

                                                                č : 5810 

 

 Zhotoviteľ:                                                Objednávateľ: 
     

 

                                                         u z a t v á r a j ú  

 

predmetnú  zmluvu podľa  § 536, a nasl . zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka za 

nasledovných podmienok: 

                   

                                                                         I./ 

                                                         P r e d m e t    p l n e n i a 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo spočívajúce v:   

trvalom a pravidelnom zabezpečovaní technickej starostlivosti o výťahové zariadenia 

objednávateľa v zmysle vyhl. 508/2009, STN 274002, EN 81-1,2, vykonávanom na 

výťahových zariadeniach objednávateľa, ktoré sú uvedené v „Zozname výťahov“, ktorý je 

prílohou č.1. tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje jednotlivé plnenia v zmysle tohto čl. I. 

prevziať a za zhotovené čiastkové diela zaplatiť dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy. 

 

2. V rámci predmetného diela zhotoviteľ vykoná resp. zabezpečí pre objednávateľa 

nasledovné činnosti resp. dodávky: 

a/-  Odborné  prehliadky  s  periodicitou  podľa typu  zariadenia  a  príslušných 

technických noriem;      

-    Bežné opravy : nastavenie brzdy ,šachtových dverí ,dvernej uzávery ,koncového 

vypínača, dojazdov kabíny a nastavenie spínačov 

- Výmena: kontroliek v privolávačoch, žiarovky vo svietidlách 

-     Medzi obdobné a preventívne prehliadky a bežnú údržbu; 

-     Mazanie vodítok, 

-     Školenie personálu   

ELVYS  Slovakia, s.r.o. 

Oravská Poruba 385 

027 54 Veličná 

konajúca: Miroslavom Žatkuliakom 

                   

, mobil : 0905666393,0905696763 

IČO : 36438014  

IČ DPH : SK 2022110585 

 

Peňažný ústav :  CSOB 

č.účtu : SK24 7500 0000 0040 2585 7156 

Obchodný  register  Okr. Súdu  Žilina odd. 

Sro. vožka č.16986 / L 

 

/ďalej len ako „zhotoviteľ“/ 

 

Dolnooravská Nemocnica s poliklinikou 

L.N.Jégého,Nemocničná 1944/10, 026 01 

Dolný Kubín 

konajúca : PhDr. Jozefom Mintálom 

                              riaditeľom NsP 

 

IČO : 634905    IČDPH : SK 2020563754 

Peňažný ústav : Dexia a.s., Námestovo 

č.účtu : 4052076101/5600 

 

Miesto výkonu servisu :  NsP Dolný 

Kubín 

Telefón : 5801111  

 

/ďalej len ako „objednávateľ“/ 



Tieto práce sú vykonávané v rámci paušálnej ceny - „paušálu“ bez ohľadu na množstvo 

vykonaných prác (v zmysle čl. III. bod 1.). 

 

 

b/  Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje pre objednávateľa vykonať, na základe predchádzajúcej 

dohody s objednávateľom, ostatné /iné/  opravárske a havarijné práce nezahrnuté do ods. a/ 

tohto článku I. Zhotoviteľ vykoná tieto činnosti resp. zabezpečí tieto dodávky (v zmysle 

tohto odseku b/) na základe osobitnej celoročnej objednávky a osobitnej ceny, ktorá je 

uvedená v prílohe č.2, ktorú tvorí cenník prác nezahrnutých do „paušálu“.  

 

 

                                                                          II./ 

                                                     Podmienky vykonania diela 

 

1. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi obvyklé podmienky na vykonanie predmetného 

diela v súlade s platnými predpismi, hlavne však voľný vstup k výťahovým 

zariadeniam. 

 

2. Objednávateľ a zhotoviteľ ustanovujú svojich zástupcov / pracovníkov / objednávanie, na 

preberanie, odovzdávanie prác a dodávok, ich odsúhlasovanie a potvrdzovanie, ako aj pre 

nahlasovanie a preberanie nahlásených porúch. 

 

Za objednávateľa je touto oprávnenou osobou: Jozef Mikunda 

tel.5801522, 0908608239,   fax:                        email:  

 

Za zhotoviteľa je oprávnenou osobou:   Miroslav Žatkuliak vo veciach technických,  

                                                                 aj vo veciach administratívnych                                                              

tel.: 0905 666 393                    email: elvysslovakia@gmail.com 

 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za dodávky diel bez vád, riadne a včas, zodpovedá za riadny 

výkon zmluvných prác a dodávok, za dodržiavanie platných pracovných postupov pri 

zabezpečení predmetného diela. 

 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať výkon predmetného diela v obvyklom /bežnom/ 

pracovnom čase /8 – 18 h/, alebo inom ako uvedenom čase, v mimoriadnom prípade na 

základe dohovoru medzi zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať diela 

v zmysle tejto dohody na základe písomnej alebo telefonickej objednávky objednávateľa 

a to na mieste a v čase uvedenom v objednávke. V prípade telefonickej objednávky je 

objednávateľ povinný pred začatím výkonu prác na konkrétnom diele odovzdať 

zhotoviteľovi riadne vyplnenú objednávku, inak má zhotoviteľ právo nepristúpiť 

k vykonaniu diela v zmysle objednávky za podmienok dohodnutých v zmysle tejto 

zmluvy. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi bezodkladne po vykonaní diela v zmysle 

tejto zmluvy potvrdiť jeho riadne vykonanie a dielo prevziať a to na mieste výkonu diela. 

 

5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na predmetné dielo záruku podľa platných predpisov, 

najmenej však po dobu 12 mesiacov. Všetky poruchy a havarijné stavy, ktoré vzniknú v 

dôsledku vykonania pradmetného diela podľa bodu č.I/ tejto zmluvy sa zhotoviteľ 

zaväzuje nastúpiť na poruchu do 2 hodín od nahlásenia oprávnenou osobou alebo 

podľa dohody. 

 



 

 

6.  Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu predmetného diela, bezpečnosť a prevádzkyschpnosť 

predmetných výťahov podľa platných právnych, technických a ostatných noriem. 

 

                                                                          III./   

                                                      Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za dodávku diela uvedeného v čl. I. bod 2 písm.a) predstavuje sumu : 2378,76 Eur  

bez DPH/ kalendárny rok a je dojednaná ako súčin počtu výťahových zariadení 

uvedených v prílohe č. 1 a ročnej sadzby na jedno „výťahové zariadenie“ (v ďalšom 

len „paušál“).  

 

2. Cena za dodávku diel uvedených v čl. I. bod 2 písm.b), ktoré diela nie sú zahrnuté 

v paušále v zmysle predchádzajúceho bodu, je uvedená v Prílohe č.2 tejto zmluvy. 

 

3. Zmenu rozsahu diela - tj. zmenu počtu a druhu výťahov zaradených do predmetného 

diela môžu zmluvné strany uskutočniť len formou písomného “dodatku“ k Prílohe č.1, 

alebo zmenou predmetnej Prílohy č.1. 

 

4. Platobné podmienky : Objednávateľ sa zaväzuje platiť príslušnú časť „paušálu“ za 

diela uvedené v čl. I. bod 2 písm.a) mesačne vždy po skončení príslušného 

kalendárneho mesiaca na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Splatnosť faktúry 

je 30 dní. Zhotoviteľ vystaví faktúru do 5 dní po skončení príslušného mesiaca.  

 

5. Dodávku diel uvedených v čl. I. bod 2 písm.b) je zhotoviteľ oprávnený fakturovať 

osobitne od paušálu do 30 dní od vykonania diela, najneskôr však na faktúre po 

skončení kalendárneho štvrťroka v zmysle predchádzajúceho bodu 4, pričom na 

fakturáciu sa v plnom rozsahu vzťahujú platobné podmienky uvedené vyššie v bode 4. 

 

6. Zhotoviteľ má právo fakturovať objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,03 % z plnenia v 

omeškaní za každý deň omeškania s peňažným plnením v zmysle tejto zmluvy. 

Podmienky stanovené na fakturáciu v bodoch 4. a 5. tohto článku III. platia primerane. 

Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na úrok z omeškania a prípadnú 

náhradu škody. 

 

                                                                        IV./  

                                                        Záverečné dojednania 

 

1. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeny ceny diela a to pri podstatnej zmene 

ekonomických podmienok, hlavne pri zmenách cien vstupov, energie a pod. Táto 

zmena však môže byť vykonaná počas platnosti tejto zmluvy len po písomnej dohode 

zmluvných strán. 

 

2. Obidve zmluvné strany môžu vypovedať túto zmluvu len písomnou formou, a to aj 

bez udania dôvodu. Výpovedná lehota sa stanovuje na /3/ mesiace a začína plynúť od 

prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej obdržaní druhou stranou. . 

 

3. Zmluvné strany môžu túto zmluvu  d o h o d o u   zrušiť kedykoľvek. 

 



4. Práva a povinnosti vyplývajúce z predmetného vzťahu, ktoré nie sú upravené touto 

zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými predpismi Slovenskej 

republiky. 

 

5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch /2/ rovnopisoch, pre každú stranu po jednom /1/. 

 

6. Platnosť a účinnosť : Zmluva je platná a účinná od : 01.01.2020 do 31.12.2020 

 

 

Prílohy : č.1.  Zoznam výťahov a identifikácia. 

               č.2. Cenník prác nezahrnutých do „paušálu“ 

 

 

 

 

 

 

v Dolnom Kubíne dňa :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                             zhotoviteľ                                                        objednávateľ 

                              Miroslav Žatkuliak                                                   PhNDr. Jozef Mintál, v.r. 

                       konateľ spoločnosti                                                 riaditeľ NsP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Príloha č.1., k zmluve o dielo č: 5810 

 

 

      Identifikácia výťahových zariadení : 

 

 

Umiestnenie Druh 
Nosnosť 

v kg 
Výr. číslo mesačná sadzba 

Euro 

Mesačne spolu  

Chirurgia                     A A10 250 4149 1606 15,20 

  

173,03 

Chirurgia                     A A1L 500 15 8 80087 15,20 

Chirurgia                     A Aca 1600 055100700 15,20 

Gynekológia                C A10 250 4149 1401 15,20 

Gynekológia                C A1L 500 4169 6554 15,20 

Gynekológia                C Aca 1600 056100700 15,20 

Prístavba stará             G A1L 500 25 7 20012 15,20 

Vestibul                       F A1L 500 4169 6552 15,20 

Detské                         E A1L 500 4169 6553 15,20 

Lekáreň A2N 350 53 109 12,60 

OKM C 100 4168 0375 8,43 

Prístavba nová            H A1L 500 15 0 80104 15,20 

Kuchyňa  pravý A2N 500 4170 2102 12,60 
25,20 

Kuchyňa ľavý A2N 500 4170 2101 12,60 

Ročne spolu bez DPH: 2378,76 
198,23 eur 

Ročne spolu s DPH: 2854,51 

        Cena je bez DPH           
 

 

 

 

       

 

 

 

 v Dolnom, Kubíne dňa: 

 

 

 

 

 

                             zhotoviteľ                                                        objednávateľ 

                       Miroslav Žatkuliak                                              PhDR Jozef Mintál   

                     konateľ spoločnosti                                                 riaditeľ NsP 
 

 

 

 

 


