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ZMLUVA O DIELO 
 

na realizáciu opráv, údržby, odborných prehliadok a skúšok  
malého nákladného výťahu s nosnosťou do 100 kg,  

uzatvorená v zmysle § 536-565 Zákona č. 513/1991. Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Zhotoviteľ: CA VÝŤAHY ČADCA s. r. o., 
 M. R. Štefánika 49 
 022 01 Čadca 
Bank. spoj.: VÚB, a.s. , IBAN: SK41 0200 0000 0038 9395 2853 
IČO:  51 222 906  
DIČ:  2120639873 
IČ DPH:  SK: 2120639873 
  
a  
 
Objednávateľ:  Kysucká knižnica v Čadci 
 Ul. 17. novembra 1258 
 022 01 Čadca 
Bank. spoj.: Štátna pokladnica, IBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 1352 
IČO:  36145068 
DIČ:  2021435625 
 
Pracovníci poverení zastupovať zmluvné strany: 
Za zhotoviteľa:  Anton Kubica 
Za objednávateľa: PhDr. Janka Bírová, riaditeľka knižnice 
 
 

Článok II. 
PREDMET ZMLUVY 

 
Komplexná starostlivosť o výťah, ktorý je súčasťou budovy a objektu Kysuckej knižnice 
v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca: 
1. Opravárenská činnosť a skúšanie podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

1.1. odborné skúšky 
1.2. odborné prehliadky 
1.3. zaškoľovanie dozorcov 
1.4. mazanie výťahov  
1.5. drobné opravy výťahov 
1.6. odstránenie závad po odbornej prehliadke 
Rozsah a postup prác je daný STN 27 4002 a 27 4009 a vyhláškou SÚBP Č. 24-1979 Zb. 
v znení zmeny Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského 
úradu č. 486/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a platného technologického postupu. 
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Článok III.  
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Zmluvné strany dohodou stanovili cenu za dielo: 
    Typ výťahu: malý nákladný výťah s nosnosťou do 100kg:  

- odborná skúška výťahu, odborná prehliadka výťahu, mazanie výťahu, drobné opravy 
1/ks: 45,00 € s DPH/polrok; 90,00 € ročne/. 

2. Zhotoviteľ bude práce súvisiace s odbornými prehliadkami a skúškami fakturovať po ich 
vyhotovení a odovzdaní správ objednávateľovi. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí faktúru do 14 dní po jej doručení. Ak faktúra nebude 
uhradená, stanovujú sa penále 5% na 30 dní za každý deň omeškania od dátumu 
splatnosti. 

 
Článok IV. 

REKLAMAČNÉ KONANIE A SPOLUPÔSOBENIE 
 

1. Pri opravách je objednávateľ povinný vady opráv reklamovať písomne v záručnej dobe, 
ktorá je 2 roky po ukončení opravy na dodaný materiál a realizované práce. 

2. Zhotoviteľ je povinný sa vyjadriť k opodstatnenosti reklamácie do 24 hodín od 
obdržania reklamácie. V prípade, že je reklamácia opodstatnená, zhotoviteľ 
reklamovanú vadu okamžite odstráni. 

3. Záruka zaniká v prípade, že vada vznikla neodborným zásahom alebo treťou osobou. 
 

Článok V. 
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

 
1. Vytvoriť servisným pracovníkom zodpovedajúce podmienky pre riadny a bezpečný 

výkon práce (riadne odovzdanie pracoviska, dostupnosť správcu objektu knižnice, 
predloženie technickej dokumentácie výťahu, kľúča od strojovne výťahu atď.). 

2. Potvrdiť servisným pracovníkom vykonanie prác na pracovných výkazoch povereným 
pracovníkom – správcom objektu knižnice.  

3. Preukázateľne poučiť servisných pracovníkov so špecifickými podmienkami priestorov 
objektu knižnice, do ktorých vstupujú a vykonávajú servisnú činnosť. 

4. Včasné nahlasovanie porúch osobne alebo telefonicky na č. tel.: 0908515 306,  
              0911905 015,  
              0902115 929 
v pracovnej dobe zhotoviteľa v pracovných dňoch od 6:30 do 14:30 hod. 

  
Článok VI.  

POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA  
 

1. Vykonávať práce uvedené pod článkom II. tejto zmluvy kvalifikovanými pracovníkmi 
a ručiť za kvalitu vykonanej práce. 

2. Vykonať odborné prehliadky a skúšky s vyhotovením písomnej správy. 
3. Pri odovzdaní písomného záznamu o odbornej prehliadke a skúške upovedomiť 

objednávateľa o zistených nedostatkoch, prípadne navrhnúť spôsob odstránenia. 
4. Zabezpečiť odstránenie nahlásených závad v termíne do 6 hod. 
5. Dodržiavať termíny odborných prehliadok a odborných skúšok podľa predpisu výrobcu 

výťahov a platných STN noriem. 
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Článok VII.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 4 roky od 15.01.2019 do 14.01.2023 

a nadobúda účinnosť dňom podpísania. 
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno robiť len písomnou formou. 
3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, platia pre tento zmluvný vzťah všeobecné 

právne predpisy. 
4. Výpovedná lehota tejto zmluvy je: 

a) 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po dni                 
doručenia výpovede, 

b) dohodou bez výpovednej lehoty so súhlasom oboch zmluvných strán, 
c) okamžite za hrubé porušenie zmluvných vzťahov. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne 
podpísali. 

6. Zmluva obsahuje 3 strany a je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých jeden obdrží 
objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 

 
V Čadci, dňa 15.01.2019     
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................     .......................................... 
PhDr. Janka Bírová                                                                      Anton Kubica 
  za objednávateľa                za zhotoviteľa 


