
Zmluva o dielo 
Druh činnosti: servis výťahového zariadenia 

 
I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Materská škola, Mierová 141, 05921 Svit 

Zriaďovateľ: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 05921 Svit 

 IČO: 51048418  DIČ: 2120577327 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu: 

 

Dodávateľ: Milan Kurnát – Elektro, Horská 16, 05921 Svit 

 IČO: 37747827  DIČ: 1045295295 

Bankové spojenie: Slov. sporiteľňa Svit 

Číslo účtu: SK7909000000000491552677 

 

II. Predmet zmluvy 

 Predmetom tejto zmluvy je kompletný servis výťahového zariadenia v správe 

objednávateľa v počte 2 ks výťahov. 

 

III. Spôsob a rozsah vykonávania servisu výťahu 

 Dodávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať servis výťahov, ktorý je predmetom tejto 

zmluvy v rozsahu vyhlášok a noriem, ktoré platia pre výťahové zariadenia a ďalej 

zabezpečovať tieto činnosti: 

a)   vypracovať plán revízií 

b)  spolupracovať s orgánom štátneho odborného dozoru pri previerkach 

 

IV. Cena za vykonané práce 

 Cena bola dohodnutá v sume 11,66 € mesačne, ktorá sa bude upravovať ročne k 1.1. na 

základe údajov o inflácii vydaných Slovenským štatistickým úradom o príslušné percento za 

predchádzajúci rok. 

  



V cene sú zahrnuté tieto úkony: 

a)  odborné prehliadky výťahov 

b)  týždenné prehliadky v medziobdobí medzi revíziami 

c)  odstránenie bežných závad a potrebných nastavení a mazaní po odbornej prehliadke bez 

materiálu 

d)  bežné opravy výťahov, mimo cudzích a násilných poškodení, bez materiálu non stop bez 

príplatkov mimo pracovnej doby, sviatkov pracovného pokoja a voľna 

e)  doprava 

  

 Objednávateľ sa zaväzuje vyplácať faktúry do 14 dní po vystavení faktúry. 

 

V. Záverečné ustanovenia 

1)  Dodávateľ sa zaväzuje, že v zmysle tejto zmluvy začne práce od dátumu podpísania 

zmluvy. 

2)  Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 1 

exemplár. 

3)  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Výpovedná lehota je 3 mesiace. Výpovedná lehota 

začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede. 

4)  Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné robiť iba písomnou formou s odsúhlasením 

oboch strán. 

 

 

Vo Svite dňa 10.3.2018 

 

   v.r.        v.r. 

....................................................    ................................................. 

        za objednávateľa                  za dodávateľa 

 


