
Zmluva o poskytnutí služby 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 

Poskytovateľ: Štefan Híreš - VEROS 
Sídlo: Na karasiny 63/4, 971 01 Prievidza 
Zastúpený: Štefan Híreš 
IČO: 41 052 544 
IČ DPH: SK 1030201447 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 
IBAN: SK58 0900 0000 0003 7199 5123 
Zapísaný: V Živnostenskom registri č. 307-2356 Okresného úradu 

Prievidza, 
(ďalej len „poskytovateľ") 

a 

Prijímateľ: Mesto Prievidza 
Sídlo: Námestie Slobody 14, Prievidza 971 01 
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
IČO: 318 442 
DIČ:2021162814 
Bankové spojenie: V U B , a.s. pobočka Prievidza 
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
(ďalej len „prijímateľ") 

uzatvárajú zmluvu s týmto obsahom: 

ČI. I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby prijímateľovi zo strany poskytovateľa 
spočívajúcej v činnosti, ktorej predmetom je vykonávanie odborných prehliadok, porevíznych 
opráv a odstraňovanie porúch v období medzi odbornými prehliadkami na osobných 
hydraulických výťahoch v budovách Mestského úradu a Mestského domu v Prievidzi 
a malých nákladných výťahoch v školských jedálňach pri materských školách zriadených 
mestom Prievidza v zmysle platnej legislatívy za dohodnutú cenu. 

2. Miesta plnenia: 
Mestský úrad, Námestie Slobody 14, 971 01 Prievidza 
Mestský dom, Námestie Slobody 14, 971 01 Prievidza 
ŠJ MŠ a MŠ Ul . A . Mišúta 731/4, 971 01 Prievidza 
ŠJ MŠ a MŠ Športová ulica 134/36, 971 01 Prievidza 
ŠJ MŠ a MŠ Ul . M . Mišíka 398/14, 971 01 Prievidza 
ŠJ MŠ a MŠ Nábrežie sv. Cyrila 360/28, 971 01 Prievidza 



Š J MŠ a MŠ Ul . M . Gorkého 223/22, 971 01 Prievidza 
ŠJ MŠ a MŠ Ul . V . Clementisa 251/10, 971 01 Prievidza 
ŠJ MŠ a MŠ Ul . J. Matušku 759/1, 971 01 Prievidza 

Umiestnenie 
Hydraulický 
výťah typu 
HVOI Acl 

nosnosť 630kg 

El. výťah 
nosnosť lOOkg 

EI. výťah 
nosnosť 50kg 

Mestský úrad 1 ks - -
Mestský dom 1 ks - -
S J ul. Clementisova - 3 ks -
S J ul. Gorkého - 3ks -
S J ul. Športová - - 3ks 
S J ul. Mišíka - - 3 ks 
SJ ul. Mišúta - 3ks -
SJ ul. Matušku - 2ks -

SJ ul. Nábr.sv.Cyrila - - 3 ks 
SPOLU 2 ks 11 ks 9ks 

3. Prijímateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu dohodnutú v ČI. III tejto zmluvy za 
služby. 

ČI. II 
Doba poskytovania služby 

1 .Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016. 

ČI. III 
Cena služby 

1. Ceny sú stanovené na určenú mernú jednotku. Takto stanovená cena zahŕňa všetky náklady 
na ocenený výkon / vrátane dopravy a spracovania dokumentácie v súlade s platnou 
legislatívou v SR /, v pložkách č. 6 a 7 bez potreby výmeny náhradných dielov. V prípade 
výmeny náhradných dielov budú účtované zvlášť. 

1. osobný hydraulický výťah typu HVOI Acl, s nosnosťou 630 kg (2 ks) 

P.č. Popis činnosti 
Predpoklad, 

interval 
realizácie 

m.j. 
cena za m.j. 

P.č. Popis činnosti 
Predpoklad, 

interval 
realizácie 

m.j. 
bez DPH s DPH 

1. Odborná 3-mesačná prehliadka do 8 staníc štvrťročne 1 prehliadka 25,00 € 30,00 6 

2. 
Odborná 3-mesačná prehliadka za každú ďalšiu 
stanicu 

štvrťročne 1 poschodie 0,00 € 0,00 6 

3. Prehliadka v medziobdobí (štvrťročne) štvrťročne 1 prehliadka 10,00€ 12,00 6 
4. Zaťažkávacia skúška podľa potreby 1 skúška 0,00 € 0,00 6 
5. Manipulácia s bremenom podľa potreby l k g 0,00 € 0,00 6 

6. 
Porevízne opravy výťahov - realizácia v súlade 
s bodom IV. J 

podľa potreby 
1 hod./l 

prac. 
10,00 € 12,00 6 

7. 
Servis v prípade poruchy výťahov (nástup na 
odstránenie prevádzkových porúch do 24 hodín 
od nahlásenia poruchy v štandardnom pracovnom 

podľa potreby 
1 hod./l 

prac. 10,00 € 12,00 6 



čase jednotl. zariadení) - realizácia v súlade 
s bodom 3.4 

malé nákladné el. výťahy s nosnosťou 100 kg (11 ks) 

P.č. Popis činnosti 
Predpoklad, 

interval 
realizácie 

m.j. 
cena za m.j. 

P.č. Popis činnosti 
Predpoklad, 

interval 
realizácie 

m.j. 
bez DPH s DPH 

1. Odborná prehliadka každých 6mes. 1 prehliadka 19,90 € 23,88 6 
2. Medziobdobná prehliadka každé 3mes. 1 prehliadka 0,00 6 0,00 6 
3. Úradná skúška každých 6rok. 1 skúška 30,00 6 36,00 6 
4. Opakovaná úradná skúška po 10 rokoch 1 skúška 100,00 6 120,00 6 
5. Zaškolenie obsluhy výťahov Ac2 podľa potreby 1 obsluha 0,00 6 0,00 6 

6. 
Porevízne opravy výťahov - realizácia v súlade 
s bodom IV. 1 

podľa potreby 1 hod./l 
prac. 

6,00 6 7,20 6 

7. 

Servis v prípade poruchy výťahov (nástup na 
odstránenie prevádzkových porúch do 24 hodín 
od nahlásenia poruchy v štandardnom pracovnom 
čase jednotl. zariadení) - realizácia v súlade 
s bodom IV. I 

podľa potreby 1 hod./l 
prac. 0,00 6 0,00 6 

3. malé nákladné el. výťahy s nosnosťou 50 kg (9 ks) 

P.č. Popis činnosti 
Predpoklad, 

interval 
realizácie 

m.j. 
cena za m.j. 

P.č. Popis činnosti 
Predpoklad, 

interval 
realizácie 

m.j. 
bez DPH s DPH 

1. Odborná prehliadka každých 6mes. 1 prehliadka 19,90 6 23,8 6 
2. Medziobdobná prehliadka každé 3mes. 1 prehliadka 0,00 6 0,00 6 
3. Úradná skúška každých 6rok. 1 skúška 30,00 6 36,00 6 
4. Opakovaná úradná skúška po 10 rokoch 1 skúška 100,00 6 120,00 6 
5. Zaškolenie obsluhy výťahov Ac2 podľa potreby 1 obsluha 0,00 6 0,00 6 

6. 
Porevízne opravy výťahov -realizácia v súlade 
s bodom IV.I 

podľa potreby 1 hod./l 
prac. 6,00 6 7,20 6 

7. 

Servis v prípade poruchy výťahov (nástup na 
odstránenie prevádzkových porúch do 24 hodín 
od nahlásenia poruchy v štandardnom pracovnom 
čase jednotl. zariadení) - realizácia v súlade 
s bodom IV. 1 

podľa potreby 1 hod./l 
prac. 0,00 6 0,00 6 

2. Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť cenu služby na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. 
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

3. Faktúra musí spĺňať všetky zákonom stanovené náležitosti daňového dokladu. 

ČI. IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Práva a povinnosti poskytovateľa: 
a) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť službu počas doby trvania tejto zmluvy. 
b) Počas vykonávania predmetu zmluvy poskytovateľ zodpovedá za prípadné škody 

prijímateľa, ako aj za škody spôsobené tretím osobám. 
c) Poskytovateľ zodpovedá tiež za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia 

v priestoroch plnenia. 
d) Opravy budú realizované až po odsúhlasení verejným obstarávateľom na základe 

informácií o ich predpokladanej hodnote a v súlade s rozpočtovými možnosťami 
verejného obstarávateľa 

e) Rozsah vykonávanej činnosti - podľa platnej STN a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 



2. Práva a povinnosti prijímateľa: 
a) Prijímateľ je povinný riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu služby. 
b) Prijímateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu ním zistené nedostatky, ktoré 

má vykonať poskytovateľ. 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná 
b) dohodou zmluvných strán 
c) odstúpením od zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

d) výpoveďou zmluvy s 3-mesačnou výpovednou lehotou, v prípade závažného alebo 
opakovaného porušenia tejto zmluvy má druhá strana právo vypovedať zmluvu s 2-
mesačnou výpovednou lehotou. 

1. Túto zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov odsúhlasených oboma 
zmluvnými stranami. 
2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 
3. Táto zmluva je vypracovaná v 4 rovnopisoch splatnosťou originálu, z ktorých každá 
zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia povinnou osobou. 

5. Kontaktná osoba Ing. Miriam Piterková, tel. 046/5179514, mobil: 0904752663, email: 
miriam.piterkova(5),prievidza.sk, Miloš Maslo, tel. 046/5179513, mobil: 0904752662, email: 
milos.maslo(S>prievidza.sk 

ČI. V 
Zánik zmluvného vzťahu 

ČI. VI 
Záverečné ustanovenia 

V Prievidzi dňa <f 6-41. toť) V Prievidzi dňa 

Štefan Hires 

primátorka mesta 


