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ZMLUVA O DIELO  
číslo 5/2014

uzavretá podľa § 536 a súvisiacich ustanovení 
Obeh. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I .

Zmluvné strany

1. O bjednávateľ:

Centrum  vedecko-technických inform ácií SR. 
L am ačská cesta 8/A ,
811 04, Bratislava

Zastúpený: prof. R N D r. Ján Turňa, CSc. -  generálny riaditeľ

IČO: 00151882
DIČ: 2020798395
IČ DPH: SK2020798395
Zapísaná: Štatistický úrad SR
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: ' IBAN SK05 8180 0000 0070 0006 4743

2. Z hotovitel’: ROVA -  servis , s.r.o.
P látenicka č. 18,
821 09, Bratislava

Zastúpení: 
za zhotoviteľa:

- osoby oprávnené jednať a podpisovať  
M ichal A sztaloš, Ing. Andrej Asztaloš

ICO:
IČDPH

Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

35934247
SK 2022140351
č. O Ž P - A / 2 0 0 6 /1 1 5 1 1-2/CR1
č. živnostenského registra 110-152015 v Bratislave 15.03.2006

Začatie prác 01.03.2014



2
ČI. I. P R E D M E T D IE LA :

Predmetom diela sú odborné prehliadky výťahov podľa STN 27 40 02.

čl. I I .  DOBA P LN E N IA  Z M L U V Y :
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na tri roky od je j účinnosti, t.j. deň po zverejnení v Centrálnom 
registri zmlúv.

ČI. I I I .  V Y K O N A N IE  D IE LA :
Zhotovitel’ je  povinný vykonať dielo na svoje náklady a v dojednanom čase. Zhotovitel’ je  povinný 
vykonávať práce v termínoch, v súlade s vyhláškami a normami, vzťahujúcich sa na dané zariadenia. 
Zho tov ite l'splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením.
Zhotovitel" je  povinný odstrániť bežnú poruchu do 24 hodín od nahlásenia.
S  opravár (1905 826 509 S  
Spôsob preberania opráv:
Zodpovedný pracovník , ktorý bude preberať vykonané práce: M gr. Július Gábriš,

dozorca výťahov p. Adresa: S  vrátnica

čl. IV . PO V IN N O S TI O B JE D N Á V A TE ĽA
Ihneď nahlásiť poruchu na výťahu na telefónnom čísle zhotoviteľa alebo osobne v mieste jeho prevádzky. 
Sprístupniť zhotovite lovi všetky objekty na výkon činnosti podľa čl. I. Objednávateľ je  povinný odovzdať 
zhotoviteľovi projektovú a technickú dokumentáciu výťahov a kľúče od strojovní výťahov. Objednávateľ 
je  povinný nahlásiť ihneď zhotoviteľovi prevádzkové nehody a poruchy vzniknuté v súvislosti 
s prevádzkou výťahov podľa Vyhlášky SUBP 1 1 1/75 Zb. Na práce treba vystaviť objednávku. Pokiaľ na 
výťahu bude vykonaný cudzí zásah, zhotovitel’ na základe objednávky objednávateľa odstráni závadu a 
individuálne vyfakturuje.

Čl. V . P O V IN N O S TI Z H O T O V IT E Ľ A :
Vykonávať práce kvalitne a dodržiavať rozsah príslušných právnych predpisov, noriem a mazacích plánov 
výrobcov. P lniť všetky úkony podľa čl. I. tak, aby objednávateľovi nevznikla škoda z titu lu  neplnenia si 
povinností zhotoviteľom. V  prípade, že objednávateľovi takáto škoda vznikne, zhotovitel’ je  povinný škodu 
nahradiť. Informovať správcu príslušného výťahu o zmenách, ktoré nastanú pri zabezpečovaní prevádzky 
výťahu. Informovať objednávateľa o dôvodoch nepojazdnosti výťahov. Zhotovitel" je  povinný zapisovať 
úkony vyplývajúce z STN do revíznych kníh. Zhotovitel" je  povinný označiť štítkom výťahy, ktoré sú 
v jeho komplexnej starostlivosti. U rč iť a poveriť osobu zabezpečujúcu dozor výťahov, vykonávať podľa 
STN 27 40 02 po zaškolení dodávateľom .( alebo objednať túto službu.)

Čl. V I. CENA ZA D IE L O  bez materiálu:

Adresa číslo typ výťahu
revízie výťahov  

a opravy - 
drobné

D PH 20%
spolu s DPH 

20%

Staré Grunty 52 A1 500 Kg 22,0 4,4 € 26,4 €

Náklady spolu za štvťrok 79,2 €

Cena za vykonávanie odborných prehliadok, výťahov je  nasledovná: 
spolu: 79,2,- €, za štvrťrok bez materiálu.
Paušálny poplatok sa vyfakturuje do 7 dňa v nasledujúcom mesiaci za uplynulý štvrťrok. Objednávateľ je  
povinný zhotoviteľovi zaplatiť dohodnutú cenu v čase do 14 dní od doručenia faktúry.
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čl. VIL ZÁRUČNÁ DOBA:

Zhotovitel’ preberá záväzok za to, že dielo bude zodpovedať všetkým právnym a iným normám, 
rozhodnutiam a nariadeniam. Zhotovitel’ poskytuje záruku, že dielo si zachová svoje vlastnosti 
zodpovedajúce charakteru diela po dobu 18 mesiacov odo dňa je j prevzatia objednávateľom  diela. 
Akékoľvek vady či nedorobky, ktoré by sa počas záručnej lehoty vyskytli, sa zhotovitel’ zaväzuje odstrániť 
na vlastné náklady tak, aby dielo bolo uvedené do funkčného stavu. Zhotovitel’ preberá zodpovednosť za 
všetky škody, ktoré by vznikli objednávateľovi, užívateľovi stavby a ostatným osobám v dôsledku 
nekvality diela.

ČI. VIII: PENALIZÁCIE:
Objednávateľ je  oprávnený vyčísliť poplatky a omeškanie vo výške 5 % z mesačnej fakturácie za jeden 
výťah, za každý prípad zvlášť, ak zistí vady diela spôsobené nekvalitne vykonaným servisom alebo sa 
objednávateľ so zhotoviteľom dojedná na zmluvnej odplate za každý prípad osobitne. Zhotovitel’ si 
vyhradzuje právo účtovať 0,05 %  z ceny za každý deň om eškania úhrady faktúry.

ČL IX: VADY DIELA:
Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve. Za vady diela, na ktoré sa 
vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotovitel’ .Je povinný udržiavať výťahy v prevádzkyschopnom stave 
a plniť si povinnosti, vyplývajúce zo zmluvy. Zhotovitel’ nezodpovedá za vady diela, pokiaľ bol na výťahu 
vykonaný cudzí zásah.

ČL: X: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
Táto zmluva je  vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ. Zmluva 
nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Všetky zmluvy a doplnky sa musia 
uskutočniť písomnou formou.
Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú detailne upravené podliehajú režimu Obchodného zákonníka. Prípadné 
spory, ktoré nebude možné vyriešiť vzájomnou dohodou zmluvných strán, budú riešené súdnou cestou.

ČL: XI: VÝPOVEĎ :
Vypovedať zmluvu je  možné písomnou výpoveďou s mesačnou výpovednou lehotou .Výpovedná 

lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede .

V Bratislave dňa: 01.03.2014

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc

za objednávateľa

Ing. Andrej Asztaloš 

za dodávateľa
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