
Z M L U V A  O  D I E L O č. 01 2013 

 
O   obstaraní   vecí, uzavretá   podľa  § 733   a nasledujúcich  Občianskeho zákonníka 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

 

 

 

 

 

 

I. Zmluvné strany 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

 

 

 

 

 

 

Odberateľ : Domov sociálnych služieb  

  Sv. Jána z Boha 

Hviezdoslavova 1 

053 04 Spišské Podhradie 

Štatutár: Phdr. Ondrišová Monika 

IČO: 691887 

DIČ:  2020741734                                                                                         

    

 

 

 

 

 

Dodávateľ :     Jozef Ferenčák,  -  FEVYT 

                        Francisciho 18 

                        054 01 Levoča 

                        Živnostenský list : ŽO 1341 / 1992 Pr 

                        Číslo oprávnenia : 282 / 3 / 2008 – ZZ – 0 - Ac 

                        Číslo účtu: 206442 - 592 / 0200 

                        IČO : 17188156 

                        DIČ : 1023782023 

   Mobil: 0903 934 305 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. Predmet ponuky 
 

Predmetom ponuky je zabezpečenie kompletnej údržby a servisu  1 ks, VTZ – výťah,  

o nosnosti 100 kg, nachádzajúcich sa v Domove sociálnych služieb sv. Jána z Boha 

Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie.  

 

 

 

 

1. Práce zahrnuté do paušálu: 

 

 

 Odborné prehliadky 

 Opravy po odborných prehliadkach 

 Medzi revízne prehliadky 

 Bežné opravy nahlásené odberateľom 

 Mazanie, doplňovanie olejov 

 Pohotovostná služba 

 Vykonávanie funkcie dozorca výťahu 

 

 

 

 

 

2. Práce nezahrnuté do paušálu: 

 

 

 Úpravy, ktoré k zvýšeniu bezpečnosti nariadi IBP 

 Odstránenie havárie, ktorá je zavinená užívateľom 

 Vandalizmus 

 Odstránenie porúch, ktoré si vyžadujú prevedenie strednej alebo 

generálnej opravy 

 Samostatná výmena nosných prvkov 

 Prevíjanie elektromotorov 

 Odborné skúšky 

 Úradné skúšky 

 Prechod na Europské  normy a predpisy ( EN 81-1 +Ac; EN 81-80; ) 

 Vyhodnotenie bezpečnosti riziká výťahu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III.  Fakturácia 
 

Práce na VTZ spadajúce do paušálu budú fakturované mesačnou paušálnou cenou  8, - € za 

1 ks výťah. 

Jedná sa o 1 ks VTZ výťah – 100 kg. 

Fakturácie za paušál, budú uskutočňované polročné pri Odbornej prehliadke výťahu.. Cena 

za paušál sa bude upravovať podľa inflácie určenej Národnou bankou SR v percentách.  

Odberateľ sa zaväzuj, že faktúry bude uhrádzať do 10 dní od ich prevzatia. 

Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní podmienok tejto zmluvy, budú účtovať 

penále vo výške 0,17 - €, za každý deň omeškania obidva strany. 

 Práce na VTZ budú fakturované podľa cenníka servisných prác na výťahoch pre 

rok 2006. 

 Práce, ktoré  nie sú zahrnuté v cenníku, budú fakturované podľa  HZS = 7,- €/hod. 

 

Dodávateľ nie je platcom DPH. 

IV. Ostatné dojednania 
 

 Poruchy nahlási odberateľ dodávateľovi na uvedené číslo mobil. 

 Pohotovostná služba bude vykonávaná denne cez víkend a sviatky. 

 Dodávateľ zabezpečí materiál na vykonávanie potrebných prác. 

 Materiál bude účtovaný podľa cien od dodávateľa. 

 Doprava bude fakturovaná 0,40- € za 1 km, alebo delená na viacerých 

odberateľov. 

  

Bežné poruchy výťahu budú odstránené podľa možnosti v deň nahlásenia alebo do 24 hod. 

Poruchy väčšieho rozsahu podľa závažnosti po dohode medzi obidvoma stranami. 

 

Poruchy budú nahlásené dodávateľovi na č. t.:                mobil: 0903 934305 

          

Doplnky a zmeny k zmluve môžu byť prevedené len na základe dohody - písomného 

dodatku. 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2014. 

Zmluva je vyhotovená v 2 zhotoveniach, každá strana obdrží jedno vyhotovenie. 

Výpovedná lehota zmluvy je 6 mesiacov. 

Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu. 

 

V Levoči dňa: 2.1.2013 

 

 

                  Za dodávateľa:     Za odberateľa: 
 


