
Spoločnosť TKD 
IIÍII' h Vyťahysr.o. TKD •• ,a vs.r.o. 

číslo zmluvy: 219-076-BA

ZMLUVA O DIELO 

na servis zdvíhacích zariadení 
uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 

1. Objednávatel':
so sídlem:
Zodpovedný zástupca

štatutárny orgán BSK:
telefón - fax:
e-mail:
vo veciach obchodných:
telefón - fax:
Bankové spojenie:
Číslo účtu/smer. kód:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

2. Zhotovitel':
so sídlem:
e-mail

Zodpovedný zástupca 

vo veciach zmluvných: 
telefón - fax: 

Čl. I. Zmluvné strany 

Bratislavský samosprávny kraj 

Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 

Mgr, Juraj Droba, MBA M.A., predseda 

Ing. Jana Valentová 
0903 721 322 
Štátna pokladnica 
................................................,Základnýúčet, EUR 
36 063 606 
2021608369 
SK2021608369 

TKD Výťahy s.r.o. 
Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava 

Ing. Alexandra Tongelová, servis predaj 
+421 902 928 224 

vo veciach obchodných zastúpený: Vladimír Ruják, konatel' 
telefón - fax: +421 902 928 220 
e-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:

IČO:
DIČ:
IČDPH:

Slovenská sporitel'ňa, a.s. 
.............................................. 
52 511 685 
2121056542 
SK2121056542 



Spoločnosť TKD 
Výťahy s.r.o TKD Víťahv s.r.o. 

číslo zmluvy: 219-076-BA

Čl. li. Predmet zmluvy 

1. Zhotovitel' bude vykonávat' na zariadeniach uvedených v prílohe č.1 tieto činnosti v rámci „paušálnej platby".

a) Pravidelná preventivna údržba 1x mesačne

prevádzková prehliadka zariadenia, 

mazanie častí zariadenia podl'a predpisu výrobcu, 

kontrola nastavenia a jeho zriadenie, 

čistenie zariadení od prevádzkových nečistot, 

likvidácia nebezpečného odpadu vzniknutého z prevádzky zariadenia, 

Pomocný materiál pre vykonávanie hore uvedených činnosti ako mazadlá a čistiace prostriedky sú zahrnuté 

v paušálnej cene a ich likvidácia je zaistená zhotovitel'om v súlade so zákonom o ochrana životného prostredia. 

b) Odborné prehliadky 1x štvrt'ročne

Sú vykonávané v súlade podfa vyhlášky č. 508 / 2009 Z. z., normy STN 27 4002 a normy STN EN 81-20 

v termínoch stanovených v týchto predpisoch. 

Výsledky z odborných prehliadok sú predložené bez meškania objednávatel'ovi. V prípade zistenia závažných 

príčin, ktoré majú negatívny dopad na bezpečnú prevádzku zariadenia, zhotovitel' predloží objednávatel'ovi návrh 

na odstránenie zistených nedostatkov (oprava alebo modernizácia) k zaisteniu bezpečnej prevádzky zariadenia. 

c) Nonstop 24 hodinová služba

Zhotovitel' poskytne objednávatel'ovi 24 hodinový (non stop) telefonický kontakt so servisným mechanikom v 

prípade vzniku akejkol'vek neštandardnej situácie na zariadení na zabezpečenie vyslobodenia uviaznutých osob 

alebo spojazdnenia zariadenia. 

2. Hore uvedené činnosti bude zhotovitel' vykonávat' s odbornou starostlivost'ou v zmysle platných predpisov tak,

aby svojou činnost'ou neporušil zákony a všeobecne závazné právne predpisy platné v SR.

Čl. Ill. Režim plnenia 

1. Režim plnenia a rozsah vykonávaných prác je daný STN 27 4002 a vyhláškou č. 508 / 2009 Z. z. na zaistenie

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

2. Pracovná doba zhotovitel'a je v čase od 7:30 do 16:00 hod v rámci pracovných dni (pondelok až piatok mimo

sviatku pripadajúci na tento deň) a v tomto čase bude zhotovitel' vykonávat' činnosti podl'a čl. li.

3. Mimo pracovnej doby zhotovitel'a, zhotovitel' zabezpečuje pohotovostný režim, pre prípad vyslobodenia

uviaznutých osob alebo odstránenia vzniknutej závady.
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Spoločnosť TKD 

TKD Výt' h Výťahy s.r.o. a v s r o• • • 

číslo zmluvy: 219-076-BA

4. Nástup na vyslobodenie uviaznutých osób je najneskór do 60 minút od nahlásenia objednávatel'om - NON STOP.

5. Nástup na odstránenie poruchy zariadenia je najneskór do 4 hodin od nahlásenia objednávatel'om.

6. V prípade, že porucha bude nahlásená objednávatel'om v piatok alebo v deň pred sviatkom po 12:00 hod,

Nástup na odstránenie poruchy zo strany zhotovitel'a bude zabezpečený v najbližší pracovný deň, pokial' sa

obidve strany nedohodnú inak. Neplatí pre prípad vyslobodenia zaseknutej osoby vo výťahu.

7. V prípade, že prevádzkovú poruchu nie je možné odstrániť ihned', zhotovitel' po zistení príčiny a zistení termínu

dodávky náhradných dielov, dohodne s objednávatel'a termín vykonania opravy.

8. Kontaktnou osobou za objednávatel'a je Ing. Jana Valentová, 0903 721 322

9. Objednávatel' bude poruchy nahlasovať v pracovnej dobe zhotovitel'a aj mimo pracovnej doby zhotovitel'a

na čísle dispečingu: +421 902 928 204

Čl. IV. Cena 

1. Cena za výkon činnosti podl'a čl. li tejto zmluvy (,,paušálna platba") je uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy.

2. Pri prácach vykonaných nad rámec „paušálnej platby" bude zhotovitel' postupovat' nasledovne:

a) pri prácach a opravách malého rozsahu do 200 EUR bez DPH budú realizované výkony fakturované na

základe pracovného výkazu, podpísaného splnomocnenou osobou objednávatefa.

b) pri prácach a opravách vačšieho rozsahu nad 200 EUR bez DPH zhotovitel' predloží objednávatel'ovi cenovú

ponuku. Zhotovitel' vykoná práce až po potvrdení cenovej ponuky zodpovedným zástupcem objednávatel'a,

a to písemnou formou- objednávkou.

3. Hodinová zúčtovacia sadzba - ďalej len HZS (práce a opravy nad rámec „paušálnej platby") bude zhotovitel'

fakturovat' v týchto prípadoch:

a) v záručnej dobe :

� vykonanie prác a opráv po zásahu do zariadenia treťou osobou,

� vykonanie prác a opráv po neodbornej manipulácii zariadenia 

(násilné otváranie šachtových alebo kabinových dverí, pretlačenie privolávacích gombíkov a pod.) 

� vykonanie prác a opráv po úmyselnom poškodení zariadení , vandalizmem a pod. 
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Spoločnosť TKD 

JKD IIÍII' h Výťahy sr.o 
W ., a v s.r .o.

číslo zmluvy: 219-076-BA

b) v pozáručnej dobe: 
);.> vykonanie prác a opráv po zásahu do zariadenia trefou osobou, 
);.> vykonanie prác a opráv po neodbornej manipulácii zariadenia, 
);.> vykonanie prác a opráv po úmyselnom poškodení zariadení, vandalizmom a pod. 
);.> vykonanie ostaných prác a opráv podl'a požiadavky objednávatel'a 

4. HZS (práce a opravy nad rámec „paušálnej platby") je dohodnutá
vo výške 20,00€ EUR bez DPH/ hod na 1 osobu v pracovnej dobe zhotovitel'a.

5. Pri opravách a prácach mimo pracovnej doby zhotovitera bude zhotovitel' k HZS účtovat':
mimo pracovnej doby zhotovitera v pracovných dňoch : 22,00€ / hod na 1 osobu
mimo pracovnej doby zhotovitera v sobotu, nederu a sviatok : 22,00€ I hod na 1 osobu

6. Doprava za výjazd nebude účtovaná.

Čl. V. Dohodnuté platobné podmienky 

1. Objednávater uhradí platby podra tejto zmluvy, na základe faktúry (daňového dokladu) vystavenej zhotoviterom
v lehote ich splatnosti.

2. K cenám zhotovitel'a bude účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podl'a platných predpisov v SR.

3. Fakturácia za „paušálnu platbu" - práce podl'a čl. li. tejto zmluvy bude zhotovitel' vystavovat' pravidelne
mesačne, začínajúc mesiacom plnenia predmetu zmluvy.

4. Fakturácia za všetky vykonané práce nad rámec „paušálnej platby" bude zhotovitel' objednávaterovi fakturovat'
ihneď po vykonaní prác.

5. Všetky faktúry budú vystavené so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Faktúra musí obsahovat' všetky
náležitosti uvedené v § 10 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 74 zákona č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovat'
všetky predpísané náležitosti, alebo bude obsahovat' neprávne údaje, Objednávatel' je oprávnený ju vrátit'
Zhotovitel'ovi spať na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia novej
opravenej faktúry.

6. V prípade oneskorenia úhrady faktúr zo strany objednávatel'a má zhotovitel' právo fakturovat' objednávaterovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
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spoločnosť TKD 

JKD IIÍd' h Výťahys.ro. .., a v s.r.o.

číslo zmluvy: Z19-076-BA 

Čl. VI. Záručně podmienky 

1. Záruka sa nevzt'ahuje na závady sposobené neodborným používaním zariadenía, alebo nedodržaním
prevádzkových predpisov a vplyvom násilného alebo úmyselného poškodenía (vandalizmus),

2. Záruka zaniká v prípade, ak objednávatel' vykoná alebo si nechá vykonat' na zariadení opravy trefou osobou.
Zhotovitel' v takomto prípade nepreberá na seba zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody sposobené
používaním, prevádzkou alebo nefunkčnosťou.

3. Záruka na zariadenia uvedených v zozname podra prílohy č. 1 NIE JE

Čl. VII. Platnost' a účinnost' zmluvv 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.10.2019 do 30.06.2020, nie však skor ako dňom nasledujúcim po dni jej

zverejnenia v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka.

Čl. VIII. Ukončenie zmluvv 

1. Objednávater má právo odstúpiť od zmluvy:

a) v prípade zistenia nevykonávania prác podra čl. li. tejto zmluvy na strane zhotovltera , ktoré by bránili

bezpečnému užívaniu zdvíhacieho zariadenia,

b) v prípade zmeny vlastníckeho vzťahu k predmetnému zariadeniu,

c) v prípade, že dané zariadenie sa prestane používat' na účel na ktorý je určený.

Výpovedná doba je v tomto prípade 90 dní a začina plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po prijatí 

písomnej žiadosti zhotoviterom. 

2. Zhotovitel' má právo odstúpiť od zmluvy

a) v prípade omeškania platby zo strany objednávatera o viac ako 60 dní od dátumu splatnosti,

b) v prípade zistenia zhotoviterom, že objednávater si objednal zásah (odbornú skúšku, opakovanú úradnú

skúšku ,opravu, alebo inú činnost') na dané zariadenie u tretej osoby bez predchádzajúceho písomného

súhlasu zhotovitel'a,

c) ak objednávatel' nezabezpečí odstraňovanie vád zístených pri odborných prehliadkach a odborných

skúškach v požadovanom termíne.

Zhotoviter v takomto prípade može zrušit' zmluvu okamžite a nenesie v takomto prípade žiadnu zodpovednosť za 

bezpečnost' prevádzky a akékol'vek škody, ktoré vzniknú objednávaterovi, alebo tretej osobe. 

3. Zmluvné strany sa zavazujú, že dovody odstúpenia od zmluvy vopred prerokujú.
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Spoločnosť TKD 

Výťahy s.r.o. TKD Wťahv s.r.o. 

číslo zmluvy: 219-076-BA

4. Ktorákorvek zo zmluvných strán je oprávnená ukončit' jednostranne zmluvu výpoveďou v 3- mesačnej výpovednej
lehote, ktorá začne plynút' prvým dňom mesiaca nasledujúceho po odoslaní písomnej výpovede druhej zmluvnej
strane na adresu uvedenú v tejto Zmluve, prípadne poslednú známu adresu, ktorú si zmluvné strany oznámili ako
adresu svojho sídla.

5. Zmluvné strany sú oprávnené kedykol'vek ukončit' zmluvu aj písomnou dohodou za podmienok uvedených v takejto
dohode.

Čl. IX Ostatně dojednania 

1. Zmluvné strany sa zavazujú, že informácie týkajúce sa tejto zmluvy je obchodným tajomstvom a s jej obsahom
nebudú zoznamovat' tretiu stranu, bez súhlasu zmluvného partnera. Zmluvná strana, ktorá poruší túto povinnost',
je povinná druhej zmluvnej strane nahradit' spósobenú škodu.

2. Práva a povinnosti z tejto zmluvy nemóžu byť prevedené na tretiu osobu bez súhlasu zmluvného partnera.

3. Ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednost' (vyššia moc) kvóli ktorým nebude zhotovitel' móct' plnit' svoje
závazky z tejto zmluvy, predÍžia sa úmerne tomu všetky termíny plnenia tejto zmluvy. Okolnost'ami vylučujúcimi
zodpovednost' sa rozumejú rózne havárie (dopravné a pod.), dopravné zápchy, nepriaznivé počasie, živelné
pohromy, vojny, občianske nepokoje, štrajky a pod

4. Objednávater sa zavazuje, že zhotovitel'ovi bude poskytovat' potrebnú súčinnost' pri plnení jeho závazkov podra
tejto zmluvy. T.j. zavazuje sa zabezpečit' pre zhotovitel'a potrebné vstupné povolenia a zaisti mu prístup k daným
zariadeniam.

5. Objednávater sa zavazuje že si odborné skúšky a opakované úradné skúšky vyplývajúce zo STN 27 4002 a
vyhlášky č. 508 / 2009 Z. z. objedná u zhotovitel'a.
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Spoločnosf TKD 

KD Vít' h Výťahys.r,o. T a v sr o • • •

číslo zmluvy: 219-076-BA

Čl. X Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne
závaznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

2. Zmenu a doplnenie tejto zmluvy je možné vykonat' len na základe písemných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.

3. Táto zmluva je uzatvorená v troch originálech, z ktorých Objednávatel' obdrží dve vyhotovenia a Zhotovitel' jedno
vyhotovenie.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto
zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej voli, ju podpísali

Dátum: 

'A M.A., predsecfa 
mosprávňy kraj 

ladimír Ruják 
konat I TKD Výťahy s.r.o. 

TKD Výťahy s.r.o. 
MlynskP. Luhy 88 

r --:i ... .�· 5 t:- · : + �· 1 ,.. :°' 

IČO: 52:,'' ·-�i IC i.,r-;:. ;:,,..,_ ,L 1056542 
·2·
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Spoločnosť TKD 

JKD Výt' h Výťahys.r.o. a v s r o• • • 

číslo zmluvy: 219-076-BA

Zoznam servisovaných zariadení 

P.č Adresa Typ zariadenia Rok 

umiestnenia Výrobca výroby 

zariadenia 

Sabinovksá 16 Thyssenkrupp 2009 

Príloha č.1 k zmluve 

Nosnost' Výrobné Počet Cena mesačne 

(kg) číslo staníc (EUR bez DPH) 

1000 290708036 7 100,00€ 

Paušálna platba - mesačne celkom bez DPH: 100,00 € 

Dátum: 

ladimír Ruják 
I' TKD Výťahy s.r.o. 

TKD Výťahy s.r.o. 
Mlynské Luhy 88 

821 05 Bratislava 
rCo: 52 511 685. lé DPH: SK2121056542 

- 2 -
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