
 

 
 

Zmluva o dielo č. 198015 

na dodávku malého nákldného výťahu. 

 

uzavretá podľa § 536 Obchodného zákonníka z.č. 513 / 91 Zb. v znení neskorších noviel a predpisov 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Článok I. 

 

ZMLUVNÉ STRANY  

 
 

                                      Objednávateľ: OBEC HRUBÝ ŠÚR 

   Šúr č.205 

  917 04 Hrubý Šúr   

                                                    IČO:    00 305987              

                                                    DRČ:  2021006658 

.                                              Bankové spojenie: UniCredit Bank č.ú.: 6602497007/1111  

 

 Zastúpený: Ing.Ladislav Gujber 

 
 
 
 
 

 Zhotoviteľ: MEZOLIFT s.r.o. 

                                                            Kračanská cesta 40 

                                                            929 01 Dunajská Streda    

 IČO: 36225835 

                                                     DRČ:   2020196409 

 Ič DPH: SK2020196409 

 Bankové spojenie:  VÚB Dunajská Streda č.ú.: 1230674451/0200 

 Zastúpený:  František Smuró ,  Zoltán Méhes  

  

 
 
 
 
 
 

Článok II. 



 

PREDMET ZMLUVY 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s výkresovou dokumentáciou za podmienok uvedených v tejto 
zmluve  dodať,  výťah (1ks), bližšie určených v Technickej Špecifikácii (príloha č.1), ktoré ako prílohy sú 
nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť prác, prevziať hotové dielo 
v súlade s dispozíciami a  zaplatiť zaň cenu vo výške a termínoch dohodnutých touto zmluvou. 

Článok III. 

TERMÍNY PLNENIA 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na týchto termínoch plnenia : 

a / dodanie výťahu na miesto určenia do : 
(vykoná zhotoviteľ) 

  30.11.2015 
 

Článok IV. 

MIESTO PLNENIA 

4.1. Zmluvné miesto určenia,t.j. dodania výťahov ako aj miesto plnenia zmluvy bude na adrese : 

 

Základná škola , Hrubý Šúr  

Článok V. 

CENA A JEJ SPLATNOSŤ  
 

5.1. V súlade so z.č.18/96 Z.z. v znení neskorších noviel a predpisov, časť 6 o cenách sa zmluvné 
 strany dohodli  na  c e n e  predmetu zmluvy, nasledovne : 
            

           

MNV C1/ nosnosť 100 kg /3 stanice neprechodná             6 100,- €    

Slovom: šesťtisícsto  Eur 

V cene sú zahrnuté náklady na výrobu výťahu , na dopravu výťahu na miesto určenia. 

V cene nie sú zahrnuté  el. prívod na pripojenie výťahu,  murárske a maliarske práce. 

5.2. Cena je uvedená bez 20% DPH. 

Článok VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY  

6.1. V súlade so z.č.18/96 Z.z. v znení neskorších noviel a predpisov, časť 6 o cenách sa zmluvné 
strany    dohodli  na  c e n e  predmetu zmluvy, nasledovne :      

      A/   Prvú platbu 30% z ceny diela po podpísaní zmluvy v sume:                              1 830,-  € + DPH 

 

      B/   Druhú platbu 50% z ceny diela po dodaní výťahu na miesto určenia v sume :      3 050,-  € + DPH 
 

      C/  Tretiu konečnú platbu 20% z ceny po ukončení montážnych prác v sume:          1 220,-    € + DPH 
 

6.2. Splatnosť  faktúr je 14  dní od doručenia objednávateľovi. 



 

 

Článok VII. 

PLNENIE PREDMETU ZMLUVY, PROTOKOLARNE KONANIE. 

 

 

7.1. Prílohy 1,   ako súčasť tejto zmluvy sú záväzné ako aj ostatné zmluvné podmienky potvrdené 
podpisom oboch zmluvných strán. 

7.2. Dohodnuté práce nad rámec zmluvy zhotoviteľ vyfakturuje hodinovou sadzbou 15,-€ / hod. 
Podkladom na fakturáciu je objednávka objednávateľa písomne potvrdená zhotoviteľom, respektíve 
dodatok k tejto zmluve potvrdený oboma zmluvnými stranami. 

7.3. Výťahy, ich súčasti a materiál súvisiaci s dodávkou výťahov, zostávajú majetkom firmy zhotoviteľa 
až do úplného uhradenia ceny predmetu tejto zmluvy. 

7.4. Po 100% úhrade ceny predmetu tejto zmluvy zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme 
príslušné dokumentácie  od výťahu. 

Článok VIII. 

ZMLUVNÉ POKUTY  

8.1. V prípade oneskorenia platobného plnenia tejto zmluvy zo stany objednávateľa sa zmluvné strany 
dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,1% z ceny predmetu zmluvy za každý kalendárny deň oneskorenia 
platby. 

Článok IX. 

ZÁRUČNÁ DOBA, ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS  

9.1. Zhotoviteľ preberá záruku za technológiu výťahov po dobu 36 mesiacov odo dňa riadneho ukončenia 
a odovzdania diela objednávateľovi za týchto podmienok: 

a / výťahy budú premávať v podmienkach určených zhotoviteľom v technickej dokumentácii výťahov a 
normou EN-81.2, 

b / bude dodržiavaný spôsob užívania výťahov určený zhotoviteľom 

9.2. Pre záruku za kvalitu diela platí ustanovenie § 536 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v znení 

neskorších noviel a predpisov a VDP (príloha  č.1), ktoré špecifikujú práva a povinnosti oboch zmluvných 
strán. 

Článok X. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

10.1. Obidve zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami.§ 261 a § 262. z.č.513/91 Zb. v znení 
neskorších noviel a predpisov. dohodli, že právne vzťahy v tejto zmluve sa riadia z.č.513/91 Zb. v znení 
neskorších noviel a predpisov. 

10.2. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov nespočívajúcich na strane zhotoviteľa, 
alebo preruší súčinnosť  prác a plnenie zmluvných termínov, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi 
preukázateľné náklady za zmluvne vykonané práce špecifické pre vykonávanie diela vrátane DPH a 
uhradiť zhotoviteľovi preukázateľne ušlý zisk. 

10.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou formou v dodatku k tejto 
zmluve, ktorý musí byť písomne potvrdený oboma zmluvnými stranami. 

10.4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 



 

10.5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 origináloch, z ktorých každá zmluvná strana prijme po 1 vyhotovení 
podpísanej zmluvy. 

10.6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s jej 
podmienkami ju dobrovoľne podpisujú. Zmluva sa stáva právoplatnou dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami. 

 

 

 

 

 

Za zhotoviteľa      Za objednávateľa 

 

 

 

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

konateľ        starosta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dunajskej Strede  

dňa    19.08.2015      

V Hrubom Šúri 

dňa 19.08.2015      



 

PRÍLOHA č.1  
 

  

Miesto určenia :  ZŠ, Hrubý Šúr  

 

 

 

Základné technické údaje   

 

 

 
Typ     : malý nákladný výťah MNV C1 100 

Menovitá nosnosť   : 100 kg  

Dopravná rýchlosť   : 0,24 m/s 
Dopravný zdvih   : cca  7500 mm                    

Počet staníc         : 3 / nepriechodzia 

 

Pohon  

     : elektromechanický bubnový 

výkon     :  BV 1,5 kW   

charakteristika    : jednorýchlostný motor s zadnou ručnou brzdou 

 

Riadenie 

 
druh riadenia     : vonkajšie  

rozvádzač    : ELEVEX mikroprocesorový  

privolávače     : vo vyhotovení NEREZ, podsvietené (2ks)  

 

Kabína výťahu  

      
steny kabíny    : lamelové nerezové  

rozmery (š x hl x v)   : 650 x 600 x 900 mm 

                                                              

Šachtové dvere 

     :  2 ks, barierové hore posuvné  - nerezové                                                               

rozmery (š x v)                :  650 x 900 mm  

PO                                                            :  bez požiarnej odolnosti 

   

 

Strojovňa    :  stroj v hornej časti šachty 

Rozvádzač                                         :  rozvádzač umiestnený hore pri šachte výťahu  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




