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ZMLUVA O DIELO č 12/2017 
uzavretá v zmysle § 536 a následne Obchodného  zákonníka číslo 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 
 
 

Čl. I - ZMLUVNÉ STRANY 
 

1. Objednávateľ:   Dom tretieho veku 
so sídlom:   Polereckého 2, 851 04 Bratislava 
Oprávnený zástupca 
vo veciach zmluvných:  PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH 
vo veciach technických:  PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH 
telefón:    02/32 333 614 
prevzatie výťahu:  PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH 
bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 
Číslo účtu / banka:  SK9175000000000025838723 
IČO:    308 423 44 
IČ DPH:   SK2020914280 

 
 
       2.   Zhotoviteľ:   eleva, s.r.o. 

so sídlom:   Karadžičova 4108/39, 811 07 Bratislava  
Zodpovedný zástupca  
vo veciach zmluvných:  Ing. Eduard Leňka, konateľ  
vo veciach obchodných:  Ing. Eduard Leňka, 0902 928 218  
bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s. 
Číslo účtu / banka:  5073629080/0900 
    SK14 0900 0000 0050 7362 9080 
IČO:    48 218 090    
DIČ:    2120 108 738 
IČ DPH:                                      SK2120108738  
Spoločnosť zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105294/B 

 (ďalej v texte len ako „zhotoviteľ“) 
 
 

Čl. II - PREDMET PLNENIA 
 
1. Predmetom plnenia je oprava 1 ks zdvíhacieho zariadenia podľa:  Cenovej ponuky a technickej špecifikácie 

opravy zdvíhacieho zariadenia – príloha č.1 tejto zmluvy, 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa: Opraví zdvíhacie zariadenie podľa čl. II bod1  

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje že zaplatí zhotoviteľovi za celé dielo, tak ako je to dohodnuté v tejto zmluve. 

 

4. Miestom montáže technológie je : Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava. 

5. Miesto dohodnuté na vyloženie technológie : Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava. 
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Čl. III – DOBA PLNENIA 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že celé dielo podľa Čl. II. bod 2 tejto zmluvy bude splnené v termíne  

do 15.12.2017 za podmienky, že objednávateľ: 

 

a) Podpíše túto zmluvu najneskôr do 2.10.2017, 

b) zabezpečí stavebnú pripravenosť najneskôr k 1.11.2017, 

c) poskytne všetku potrebnú súčinnosť podľa Prílohy č. 3 „ Požiadavky pre zabezpečenie plynulej 

montáže výťahu “, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

2. V prípade omeškania termínu zabezpečenia stavebnej pripravenosti zo strany objednávateľa podľa čl. III, bod 1 

b) tejto zmluvy, obidve strany písomne dohodnú nový termín začatia a ukončenia montáže. 

 

 

Čl. IV – CENA ZA DIELO 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela podľa čl. II bod 1. cenu:  
vo výške 12.990 EUR bez DPH. 
slovom : Dvanásťtisícdeväťstodeväťdesiat EUR. 
vo výške 15 588 EUR s DPH. 
slovom : Pätnástisícpäťstoosemdesiatosem EUR. 
 

2. Cenu diela v uhradí objednávateľ bezhotovostne na účet zhotoviteľa, uvedený v čl I. bod 2 tejto zmluvy. 

 
Čl. V – SPÔSOB PLATENIA – FAKTURÁCIA 

 

1. Zhotoviteľ bude oprávnený nárokovať zaplatenie ceny diela a fakturovať ju takto: 
 

a)    100 % z ceny diela (s DPH) konečnou faktúrou po ukončení montáže technológie. 

 
2. Splatnosť konečnej faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia. Konečnú faktúru zašle zhotoviteľ objednávateľovi 

okamžite po vystavení. 
 
3. Objednávateľ získava vlastnícke právo k dielu úplným zaplatením dojednanej ceny diela vrátane DPH podľa  

tejto zmluvy, Čl. IV bod 1 tejto časti, vrátane prípadných naviac prác, ktorých cena a množstvo bude vopred 
dohodnutá medzi objednávateľom a zhotoviteľom. 

 
4. Pokiaľ objednávateľ neuhradí cenu diela zhotoviteľovi v plnej výške, nie je zhotoviteľ povinný poskytnúť 

objednávateľovi certifikáty, prehlásenia ani ostatné dokumenty týkajúcich sa diela podľa platných zákonov SR . 
 
5. V prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi cenu diela v plnej výške, má zhotoviteľ právo zdemontovať 

namontované zariadenie a objednávateľ je mu povinný zaplatiť všetky náklady s tým spojené (zisk a škodu), 
ktorá vznikla zhotoviteľovi takýmto konaním objednávateľa. 
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Čl. VI – POVINNOSTI  ZHOTOVITEĽA 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dielo vykonávať tak, aby svojou činnosťou neporušil zákony a všeobecne 

záväzné právne predpisy SR a dodržiaval bezpečnostné zásady na stavenisku. 

 
2. Dopravu technológie na stavbu zabezpečí na svoje náklady zhotoviteľ. Zloženie a uloženie technológie na miesto 

určené objednávateľom zaistí zhotoviteľ na svoje náklady vrátane zloženia autožeriavom alebo vysokozdvižným 
vozíkom. 

 
3. Ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) kvôli ktorým nebude zhotoviteľ môcť plniť svoje 

záväzky z tejto zmluvy, predĺži sa úmerne tomu termín splnenia zmluvy podľa článku III. bod 1 tejto zmluvy. 
Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sa rozumejú rôzne havárie, vojny, živelné pohromy, občianske 
nepokoje, štrajky a pod. 

 
4. V ostatnom, v tejto zmluve neupravenom, platia primerane ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník. 
 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať objednávateľovi požadované naviacpráce, ako i práce vyplývajúce z doplnenia 

a zmeny PD, ktorých dodávka je nutná pre splnenie predmetu zmluvy, po ich vzájomnom prerokovaní a 
odsúhlasení. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť všetky vzájomne odsúhlasené naviacpráce. Zmenu projektu musí 
odsúhlasiť zodpovedný autor projektu, objednávateľ, alebo zástupca objednávateľa. Z tohto dôvodu sa dohodne 
nový termín ukončenia diela, písomne odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. 

 
 

Čl. VII – POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 
 

1. Objednávateľ prehlasuje, že na stavbu neexistujú ani nevznikajú nároky tretích osôb voči zhotoviteľovi a že na 
cenu diela má finančné krytie. 

 
2. Ak bude objednávateľ meškať so zabezpečením stavebnej pripravenosti podľa Čl. III. bod 1, písmeno b) o viac 

ako 40 dní, vznikne zhotoviteľovi oprávnenie nárokovať zaplatenie časti ceny diela do výšky 80 % ceny diela 
vrátane DPH. Objednávateľ sa zaviazal túto čiastku zaplatiť do 14 dní po vystavení od vystavenie faktúry pokiaľ 
sa obidve strany písomne nedohodnú inak. 

 
3. Objednávateľ zabezpečí na svoje náklady v blízkosti vykonania montáže (maximálne do 30 m od vykonania 

montáže) rozmerovo požadované a bezpečné miesto na zloženie zdvíhacieho technológie a to minimálne 7 dní 
pred dodávkou zariadenia. 

 
4. V prípade, že objednávateľ určil miesto uloženia technológie, ale neskôr už po uložení technológie požiada 

zhotoviteľa z rôznych dôvodov o premiestnenie. Všetky náklady spojené s premiestnením celej alebo časti 
technológie znáša objednávateľ.  

 
5. Ak objednávateľ nemá možnosť zabezpečiť v blízkosti vykonania montáže (maximálne do 30 m od vykonania 

montáže) rozmerovo požadované a bezpečné miesto na zloženie zariadenia  podľa čl. VII bod 3, má 
objednávateľ prednostné právo uskladniť zariadenia vo vlastných priestoroch a následne dopraviť na miesto 
montáže na vlastné náklady. V prípade ak bude objednávateľ uskladňovať zariadenia a následne prepravovať 
na miesto montáže, zodpovedá za poškodenie, znehodnotenie a odcudzenie týchto zariadení a ich častí počas 
skladovania ako aj počas prepravy na miesto montáže. 
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6. Ak bude plnenie zmluvy znemožnené zo strany objednávateľa alebo odložené na žiadosť objednávateľa, 
prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa. V takom prípade je objednávateľ povinný zabezpečiť 
uskladnenie a poistenie diela (jeho časti). Zhotoviteľovi vznikne v takomto prípade oprávnenie nárokovať si 
zaplatenie ceny diela v plnej výške dohodnutej podľa čl. IV bod 1. vrátane DPH. Objednávateľ sa zaviazal túto 
čiastku zaplatiť do 14 dní od vystavenie faktúry. 

 
7. V prípade, že objednávateľ v priebehu vykonávania diela bude požadovať zmenu ním predloženej projektovej 

dokumentácie, predloží svoje požiadavky na zmenu zhotoviteľovi písomne. Pokiaľ je navrhovaná zmena 
realizovateľná, je zhotoviteľ oprávnený ju realizovať. V takom prípade zhotoviteľ dojedná s objednávateľom 
termín realizácie tejto zmeny a prepracovanie súvisiacej projektovej dokumentácie. V prípade, ak by realizovaná 
zmena ovplyvnila cenu diela podľa čl.IV bodu 1. tejto zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú dohodnúť na novej 
cene za dielo. 

 
8. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zabezpečovať na svoje náklady stráženie staveniska, jeho ochranu pred 

vstupom nepovolaných osôb, odcudzením zariadení, alebo jeho častí, ktoré zhotoviteľ realizuje na danej stavbe. 
 
 

Čl. VIII – SPLNENIE ZMLUVY O DIELO 
 

1. Po ukončení montážnych prác zabezpečí zhotoviteľ overenie zhody podľa Nariadenia vlády SR 
č.571/2001Z.z.,a príslušných noriem STN a vydá „Vyhlásenie o zhode“.  

 
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela minimálne 5 pracovných dní vopred. Ak sa 

objednávateľ na preberacom konaní nezúčastní považuje sa dielo za ukončené a objednávateľom prevzaté 
a záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sú splnené.  

 

3. Záväzky z tejto zmluvy o dielo sú pre účely platenia ceny diela splnené a objednávateľ je povinný zaplatiť celú 

cenu diela vrátane DPH aj v prípade, že výťah je pripravený k overenie zhody podľa Nariadenia vlády SR 

č.571/2001Zz a toto overenie nemohlo byť úspešné vykonané výhradne z dôvodov na strane objednávateľa. 

 

4. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol (príloha č 3). 

 

5. Objednávateľ sa zaviazal prevziať dielo aj s drobnými závadami, ktoré nebránia bezpečnej prevádzke zariadenia 

na základe inšpekčnej správy autorizovanou osobou. O závadách sa spíše protokol (príloha č.3), kde sa 

písomne dohodne termín odstránenia závad. 
 
 

Čl. IX – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po 
prevzatí diela v záručnej dobe. 

 
2. Objednávateľ je povinný vady diela reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení a to 

písomnou formou. 
 

3. Záručná doba je 24 mesiacov od termínu ukončenia montáže zariadení.  
 
4. Záruka zaniká, ak: 

a) objednávateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa sám vykoná, alebo nechá vykonať 
treťou osobou zmeny alebo úpravy diela, 
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b) v priebehu záručnej doby dôjde k akémukoľvek zásahu do predmetu diela zo strany tretej osoby, stráca 
objednávateľ záruku a to v plnom rozsahu. 

 
5. Záruka sa nevzťahuje na: 

c) vandalizmus a neodborné používanie výťahu, 
d) časti diela, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu (papuče vodiacich časti kabíny, papuče 

vodiacich časti protiváhy, osvetľovacie telesá v kabíne, osvetľovacie telesá vo výťahovej šachte 
a pod.),  

e) komponenty pri poruche alebo zničení diela v prípade nedodržania prevádzkových predpisov,  
f) zničené komponenty pri použití nevhodných prevádzkových prostriedkov.  
 

 
Čl. X– SANKCIE 

 

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním Diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny Diela za každý začatý deň omeškania, 
max. 5 % zo zmluvnej ceny Diela. 

 
2. V prípade oneskorenej úhrady faktúry je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, max. však 5 % zo zmluvnej ceny Diela. 
 
3. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela špecifikované v preberacom protokole bez zbytočného odkladu, najneskôr 

však v lehote 7 dní a pri podstatných vadách Diela najneskôr v lehote 30 dní odo dňa podpísania preberacieho 
protokolu oboma zmluvnými stranami alebo v inej dohodnutej lehote, je povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 20,00 EUR za každý deň omeškania. 

 
4. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela (za ktoré zodpovedá) uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle 

čl. X bod 5 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,00 EUR za každý deň 
omeškania. 

 
5. Zmluvné pokuty sa môžu kumulovať. Týmito zmluvnými pokutami nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na 

uplatnenie nárokov na náhradu škody v celom rozsahu. 
 
 

ČL. XI– ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

1. Objednávateľ i zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť za podmienok a účinkov uvedených v zákone 
a tejto zmluve. 

 
2. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy najmä pri omeškaní objednávateľa s poskytovaním súčinnosti alebo 

v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. 
 
3. Ak objednávateľ v čase plnenia diela zhotoviteľom zistí tak závažné prekážky, ktoré by viedli k predčasnému 

ukončeniu diela zo strany objednávateľa, ihneď o tom písomne informuje zhotoviteľa. Obe zmluvné strany sa 
v takom prípade najneskôr do 30 dní od písomného doručenia objednávateľa o danej situácii zhotoviteľovi, 
písomne dohodnú na ďalšom postupe. Ak sa neuzavrie žiadna písomná dohoda /dodatok k ZoD/ medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom do 30 dní, má zhotoviteľ právo odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 
uhradiť všetky náklady, ktoré týmto vznikli zhotoviteľovi do doby predčasného ukončenia diela. 
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ČL. XII – OSTATNÉ  USTANOVENIA 
 

1. V prípade zániku niektorej zo zmluvných strán prechádzajú jej práva a povinnosti z tejto zmluvy na právnych 
nástupcov. 

 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie týkajúce sa ich činnosti podľa tejto zmluvy a všetky obdobné 

informácie, ktoré si účastníci navzájom poskytli pri vzájomných rokovaniach sa považujú za dôverné okrem tých, 
ktoré je objednávateľ povinný zverejniť v zmysle platnej legislatívy. Zmluvné strany ich nemôžu prezradiť tretej 
osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby. Zmluvná strana, ktorá poruší túto povinnosť, je 
povinná druhej zmluvnej strane nahradiť spôsobenú škodu. 
 
 

 

ČL. XIll – KONTAKTNÁ OSOBA A ODOSIELACIA DISPOZÍCIA 
 

1. Objednávateľ splnomocňuje : 

pre výkon technického dozoru stavby:  meno: PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH 
pre prevzatie diela:   meno: PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH 

  V prípade zmeny oznámi túto skutočnosť objednávateľ písomne zhotoviteľovi do 5 dní. 
 

2. Adresa pre odoslanie faktúr je uvedená v čl. I bod 1 tejto zmluvy.  

 

3. kontakty na budúceho prevádzkovateľa: 

spoločnosť: Dom tretieho veku, Polereckého 3  
kontaktná osoba : meno: PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH 

  

 
Čl. XlV – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni, 
ktorý bola zverejnená na webovom sídle Objednávateľa. 

 
2. Zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy sa môžu urobiť iba formou písomného dodatku odsúhlaseného oboma 

zmluvnými stranami. 
 
3. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch origináloch, 2 ks pre zhotoviteľa, 2 ks pre objednávateľa. 
 
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 vôli, ju podpísali. 
 
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

príloha č.1 -  Cenová ponuka -Technická špecifikácia opravy zdvíhacieho zariadenia  
príloha č.2 –.Požiadavky pre zabezpečenie plynulej montáže výťahu 
príloha č.3 – preberací protokol 
 

__________________     __________________ 
   za objednávateľa:           za zhotoviteľa:    
 

     Dňa:          Dňa: 
     PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH                                        Ing. Eduard Leňka 
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Príloha č.1 -  Cenová ponuka -Technická špecifikácia opravy zdvíhacieho zariadenia 
 

PRÍLOHA č.1 k Zmluve o dielo  
 
 

PONUKA OPRAVY NÁKLADNÉHO VÝŤAHU 

Názov zákazky: Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava 

Referenčné číslo: 033-LEE  / 50750000-7 Opravy a údržba výťahov 

Dátum: 4.9.2017 

 

Vážený obchodný partner, 

na základe Vašej požiadavky a zaslaných podkladov sme Vám spracovali cenovú ponuku na: Opravu 

nákladného výťahu   

 

 S pozdravom,  
Ing. Eduard Leňka 

Obchodno – technická špecifikácia : 

       
 

Rozsah poskytovaných 
opráv     Odstránenie   

P.č.             

1 
Oprava svetla + doplnenie 
svetla do strojovne        doplnenie   

2 Vyčistiť priehlbeň     
Odstránenie 
a likvidácia   

3 
Oprava uvoľneného kotvenia 
rozvádzača  oprava   

4 
Oprava nefunkčného koncového 
vypínača   oprava   

5 
Oprava opotrebovaných kladiek a 
reťazí   oprava   

6 
Výmena skorodovanej podlahy 
a prahovej dosky   Výmena a oprava    

7 Doplniť chýbajúce elektro schémy  doplnenie   

Cena: 

Cena za dodávku a montáž / opravu výťahu  12 990 € bez DPH 

Cena s DPH 15 588 € s DPH 

 uvedené ceny sú bez pridanej DPH 
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     V cene opravy je zahrnuté:  

 kompletná dodávka technológie na stavbu, vrátane montáže / opravy,  

V cene výťahov nie  je zahrnuté:  

 nový trvalý prívod 5x6 mm2 Cu s 3m voľným koncom k rozvádzaču výťahu + revízia od prívodu  

 

Dodávka technológie: 

 dodacie lehoty sú cca 6 týždňov, podľa aktuálnej kapacity vo výrobnom závode v čase objednania 

 dovoz komponentov je cca 1 týždeň 

 predpokladaná doba montáže / opravy výťahu je cca  2-3 týždne 

 

Platobné podmienky: 

100 %  z ceny diela po ukončení montáže  

Záruka: 

Na dodané práce a materiál poskytujeme záručnú dobu v dĺžke 24 mesiacov od ukončenia opravy. V rámci 

záručnej doby sa vykonávajú bezplatne opravy porúch výťahu, ktoré vznikli chybou dodávky, alebo montáže.  

Servis – výťahov 

Spoločnosť eleva, s.r.o. zabezpečuje servis výťahov na celom území Slovenska 24 hodín denne. 

Spoločnosť má zmluvné servisné strediska v Bratislave, Zvolene, Košiciach, Lúčenci a Humennom 
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Poznámka:  

Ponuka platí po dobu 3 mesiacov od dátumu odoslania. 

 

Opis a parametre výťahu   

Výrobca Typ Nosnosť Napätie Hnací 

motor 

Rok 

výroby 

Počet 

staníc 

Dodávateľ  Dátum 

poslednej 

prehliadky 

Transporta 

Břeclav 

SGNV 500 

D 

500 3/380/220 VH 1984 2/2 Mh Lift 

servis 

s.r.o. 

5.5.2016 
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Návrh na plnenie kritérií 
 
 
 

Názov uchádzača:  eleva s.r.o. 

Sídlo:    Karadžičova 4108/39 

IČO:    48218090 

Kontaktná osoba:  Ing. Eduard Leňka 

Tel.:    0902 928 218 

Email:    info@eleva.sk 

 

č. Položka 
cena 

celkom 

v EUR 

bez DPH 

Cena 

celkom 

v EUR 

S  DPH 

1. Celková cena za predmet zákazky  12 990,- 15 588,- 

 

 

 

V Bratislave  dňa 4.9.2017    _____________________________ 
                Ing. Eduard Leňka-konateľ 
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Príloha č.2 –.Požiadavky pre zabezpečenie plynulej montáže výťahu 
 

PRÍLOHA č.2  k Zmluve o dielo  
 

POŽIADAVKY PRE ZABEZPEČENIE PLYNULEJ MONTÁŽE VÝŤAHU 
 
1. Objednávateľ stanoví svojho koordinátora prác, ktorý bude s poverenou osobou zhotoviteľa robiť zápisy 

v montážnom denníku a najmä poskytovať mu včas všetky informácie a podklady potrebné pre činnosť 
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, a poskytovať mu dojednanú súčinnosť pri odovzdávaní diela. 

 
2. Platí vzájomná povinnosť poverenej osoby objednávateľa (stavbyvedúci a pod.) a poverenou osobou 

zhotoviteľa odpovedať na zápisy druhej strany v stavebnom denníku, najneskôr do 3 dní, pokiaľ to nie je 
v rozpore s ostatnými dojednaniami tejto zmluvy. 

 
3. Objednávateľ musí zabezpečiť následné podmienky k termínu prevzatia stavebnej pripravenosti pre 

montáž zariadení: 
 
a) zabezpečiť čistú a suchú priehlbeň šachty (v prípade eskalátorov a travelátorov montážnu jamu 

a montážnu zónu). V priestore šachty nesmie byť žiadne zariadenie alebo nainštalované vedenie 
a potrubie, ktoré nemá priamu súvislosť s výťahom podľa normy STN EN 81-1. 

b) zabezpečiť montážne pracovisko bez stavebného materiálu, odpadu a zabezpečiť ho proti úrazu. 
c) objednávateľ zabezpečí na svoje náklady minimálne 5 dní pred ukončením montáže pre každé jedno 

zariadenie, revíznu správu od hlavného prívodu elektrického prúdu. 
 
4. Objednávateľ zabezpečí na svoje náklady: 
a) elektrickú energiu spotrebovanú energiu pri inštalácii výťahu a jeho skúškach. 
 
5. Požiadavky na prívody el. prúdu a osvetlenie 
Objednávateľ zabezpečí na svoje náklady: 
a) prívod el. prúdu výťahu podľa pokynov výkresu vrátane revíznej správy 
b) stabilné osvetlenie nástupíšť – min. intenzita 80 luxov 
c) v prípade nezabezpečenia stabilného osvetlenia podľa bodu 4-b), c) je nutné zriadiť provizórne osvetlenie 

v uvedených hodnotách minimálnej intenzity 
 
6. Sklady a ich rozmiestnenie (podľa dohody s majstrom montážneho strediska) 
a) Priestor na voľné uloženie dielov 5 x 2 m pre každé jedno zariadenie v blízkosti montážnej zóny 
b) uzamykateľný sklad – miestnosť na uloženie elektrických komponentov výťahu, poskytne ho zhotoviteľovi 

bezplatne.  
 
7. Zvláštne ustanovenie  
objednávateľ bezplatne zabezpečí sociálne zázemie na stavbe podobne ako pre svojich pracovníkov (šatňa, 

WC, umyváreň......)  
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Príloha č.3 – preberací protokol 
 

PRÍLOHA č.3 k Zmluve o dielo  
 

Odovzdávajúci a preberací protokol – Zákazník 
 
Spoločnosť eleva, s.r.o. odovzdáva zariadenie objednávateľovi 

 
Objednávateľ: Miesto inštalácie: Číslo zmluvy: Výrobné číslo 

zariadenia 
Dom Tretieho 
veku 
 

Polereckého 3 
Bratislava 

55034-LEE 
 

 

 
 Výťah Eskalátor Iné Iné -popísať 

Typ zariadenia: 
 

    

 
 

Popis  nedostatku zo strany objednávateľa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Odstránenie chýbajúcich prác zo strany objednávateľa bude do: ............................................... 

 

Popis  nedostatku zo strany zhotoviteľa 

 
 
 
 
 
 
 

Odstránenie a nedorobkov zo strany zhotoviteľa bude odstránené do:........................................ 

 
 

 Meno Podpis dátum 

Za objednávateľa: 
 

   

Za zhotoviteľa: 
 

   

 


