
OBJEDNÁVATEĽ: 

Názov: 

Sídlo: 

Zastúpený: 

IČO: 

DIČ: 

Prevádzka: 

Sídlo: 

Zastúpený: 

ZHOTOVITEĽ: 

Názov: 

Sídlo: 

Zastúpený: 

IČO: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

lO-L1- 1 CJCY2.. � 

ZMLUVA O DIELO 

č. objednávateľa 03/2022 

Čl.1 

Zmluvné strany 

OBEC JAKLOVCE 

Nová 464 055 61 Jaklovce 

PhDr. Mgr. Matúš Fedor 

00329207 

2021259383 

Kuchyňa materskej školy Jaklovce 

Školská 560,Jaklovce 

vedúca jedálne 

Jozef FEDÁK, servis výťahov 

Kollárova 2557/6, 052 01 Spišská Nová Ves 

Jozef Fedák, konateľ 

14372053 

SK 1023546854 

VÚB Spišská Nová Ves 

SK2020 00 OOO 0000 72640592 

Tel. č. 0905 180088, 0949792345 E-mail: fedakvytahy@gmail.com 

Čl. 2 

PREDMET ZMLUVY 

2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať pre objednávateľa služby 
v oblasti zdvíhacích zariadení výťahov o nosnosti 100 kg a následného servisu výťahu 
v prevádzke ŠJ pri MŠ Jaklovce. 

2.2 Odborné prehliadky, skúšky, opravy a bežný servis výťahov. Odstránenie nedostatkov 
nad rámec sa bude účtovať podľa cenníka vyplývajúceho z ustanovení vyhlášky 



508/2009 a noriem STN EN 27 4002, podľa ktorých bolo zdvíhacie zariadenie uvedené 

do prevádzky. 

Čl. 3 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa: 

a) Vykonávať revíznu činnosť odborné prehliadky 2x ročne a odborné skúšky

výťahu každých 6 rokov.

b) Vykonávať servisnú činnosť- premazanie výťahu vrátane materiálu, zoradenie

brzdy výťahu, premazanie dverovej bariéry a opravy privolávačov v stanici výťahu.

c) Vydávať doklady stanovené osobitnými predpismi a normami o vykonaní

odborných prehliadok a skúšok.

d) Zhotoviteľ má právo aby mu objednávateľ uhradil v prípade splnenia povinnosti

stanovených v zmluve za výkon činnosti dojednanú odmenu.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje v prípade splnenia povinnosti v zmluve uhradiť zhotoviteľovi 

za výkon činnosti dojednanú odmenu. Objednávateľ má právo, aby zhotoviteľ splnil 

svoje povinnosti v čase, rozsahu, cene a za podmienok určených touto zmluvou. 

Čl. 4 

PODMIENKY VÝKONU ČINNOSTI 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti v bode uvedené v čl. 3.1 v súlade so 

všetkými právnymi predpismi a normami upravujúcimi danú oblasť. 

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone činnosti dodržiavať všetky predpisy a normy 

týkajúce sa najmä ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, požiarnej ochrany 

a dodržiavať všetky interné predpisy objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. 

4.3 Povinnosti vyplývajúce z bodov 3.1. a 3.2. prechádzajú počas výkonu činnosti 

v plnom rozsahu a výlučne na zhotoviteľa a zhotoviteľ nesie plnú a výlučnú 

zodpovednosť v prípade ich porušenia. 

4.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že je odborne spôsobilý na výkon činnosti, ktoré sú predmetom 

tejto zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú aj doklady potvrdzujúce 

odbornú spôsobilosť zhotoviteľa. 

4.5 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú pre riadny výkon činnosti. 

Čl.S 

TERMÍN A ROZSAH VÝKONU ČINNOSTI 

Termín výkonu činnosti u objednávateľa ako aj ich presný rozsah bude stanovený na základe 

požiadaviek vyhlášok a noriem z oblasti výťahov. 



Čl.6 

ODMENA, SPÔSOB FAKTURÁCIE A ÚHRAD 

6.1 Odmena za vykonávané činnosti sa určí na základe cenovej ponuky schválenej 

objednávateľom, ktorá vždy tvorí prílohu tejto zmluvy. 

6.2. Po vykonaní objednaných činnosti a splnení všetkých povinnosti je zhotoviteľ 

oprávnený vystaviť faktúru, ktorá musí obsahovať všetky zákonom stanovené 

náležitosti. 

6.3 Objednávateľ uhradí faktúru do 15 kalendárnych dní odo dňa obdŕžania faktúry na 

bankový účet zhotoviteľa. 

Čl. 7 

UKONČENIE VÝKONU ČINNOSTI 

7.1 Po ukončení činnosti je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie 

vykonaných činnosti. 

7.2 Po ukončení činnosti je zhotoviteľ povinný predložiť všetky doklady stanovené 

predpismi a normami o vykonaní prehliadok a skúšok. 

7.3 V prípade zistenia nedostatkov sa tieto spíšu a určí sa spôsob a termín do kedy 

musia byť tieto nedostatky odstránené. 

Čl. 8 

OCHRANA INFORMÁCIÍ 

8.1 Každá zo zmluvných strán je povinná: 

a) Zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v priebehu

realizácie zmluvy.

b) Neposkytovať tretím stranám žiadne informácie ani dokumenty, bez

predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej strany.

c) Na požiadanie druhej strany do 7 dni vrátiť všetky dokumenty, ktoré obdŕžala od

druhej zmluvnej strany.

8.2 Ustanovenia bodu 8.1 sa týkajú všetkých informácii a dokumentov, ktoré jedná zo 

zmluvných strán označila ako tajné alebo dôverné alebo ktoré môžu predstavovať 

predmet obchodného tajomstva jednej zo zmluvných strán. 

8.3 Ustanovenia bodu 8.1 a 8.2 je každá zo zmluvných strán povinná dodržiavať počas -

platnosti a účinnosti tejto zmluvy, ako aj po skončení platnosti a účinnosti bez 

časového obmedzenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

8.4 V prípade nedodržania ustanovení bodov 8.1 a 8.3 je poškodená zmluvná strana 

oprávnená realizovať všetky právne kroky voči porušovateľovi, ktoré jej umožňuje 

slovenský právny poriadok, najmä ale nielen domáhať sa úhrady všetkých škôd, 

ktoré boli preukázateľne spôsobené porušením stanovených povinnosti. 



Čl.9 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Táto zmluva je vyhotovená v 2 zhodných exemplároch, pričom každá zo zmluvných 

strán obdrží jeden exemplár. 

9.2 Táto zmluva nadobudla platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

na druhý deň po zverejnení na webovej stránke objednávateľa. 

9.3 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1.10.2022. 

9.4 Platnosť a účinnosť zmluvy môže skončiť: 

a) Dohodou zmluvných strán s výpovednou dobou 3 mesiace, ktorá začne plynúť

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

c) Okamžitým skončením:

ca) v prípade hrubého porušenia ustanovenia tejto zmluvy jednou zo strán.

cb) v prípade, ak zhotoviteľ stratí oprávnenie a spôsobilosť na vykonávanie

činnosti uvedených v článku 3 bod 3.1. písm. a) a b).

9.5 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať len na základe písomného 

súhlasu oboch zmluvných strán a výlučne v písomnej forme. 

9.6 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka upravujúcimi zmluvu o dielo. 

9.7 Vecne a miestne príslušné pre riešenie prípadných sporov zmluvných strán sú súdy 

SR a rozhodným je slovenský právny poriadok. 

9.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že 

predstavuje prejav ich slobodnej a vážnej vôle a že ju neuzavreli za jednostranné 

nevýhodných podmienok. 

V Jaklovciach Dňa: 1.10.2022 


