
ZMLUVA O DIELO 
č.17/DM/2020 

 

uzavretá podľa § 536 a nasled. Obchodného zákonníka o dodávke diela. 

 
I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Zhotoviteľ : TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 

 Adresa                      : Letná 27, 040 01 Košice 

 Štatutárny zástupca     : Pavol Tuchyňa – konatel spoločnosti 

 Telefón / fax  : 055/632 33 98, 632 33 83 

 e-mail  : tuchyna@tuchyna.sk  

 Bankové spojenie  : VÚB a.s., pobočka Košice 

 Číslo účtu  : 2841611657/0200 

 IČO  : 45378398 
 DIČ  : 2022962744 
 IČ DPH  : SK 2022962744 
 Daňový údaj  : platca DPH 

 Osoba oprávnená vo veciach zmluvných : Ing.Tuchyňa Pavol, 0903 907 047 

 Osoba oprávnená vo veciach technických : Ing.Lukáš Grega– vedúci konštruktér, 0903 650 147 

             Osoba oprávnená vo veciach realizačných : p.Vihara Marián 0911 270 518 

 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, odd:Sro, vložka č.: 24996/V  

 

a 

  

1.1. Objednávateľ : Školský inernát Považská 7, Košice 

 V zastúpení  : Ing. Dana Rošková, riaditeľka ŠI 

             Adresa                      : Považská 7, 040 11 Košice 

 Štatutárny zástupca  : Ing. Dana Rošková, riaditeľka ŠI 

 Telefón / fax  : 055/6433886  

 Bankové spojenie  : Štátna pokladnica, Bratislava 

 IBAN  : SK4781800000007000185916 

 IČO  : 00606821 

 DIČ  : 2021739588 

 Osoba oprávnená vo veciach zmluvných : Ing. Dana Rošková   

 
 

 
II. PREDMET PLNENIA 

 

2.1.  Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela podľa podmienok stanovených platnými normami a  

  predpismi (Predpismi STN EN 81–20 a 81-50)  v nasledovnom rozsahu: 

2.1.1. Vypracovanie technickej dokumentácie zdvíhacieho zariadenia. 

2.1.2. Demontáž 1 ks pôvodného výťahu vrátane odvozu a likvidácie. 

2.1.3.   Dodávka  1 ks výťahu typu  UT 450 5/5 v zmysle prílohy č.1. 

2.1.4.    Montáž 1 ks výťahu v zmysle prílohy č.1  

2.1.5.  Vykonanie skúšky za účasti autorizovanej osoby a odovzdanie zariadenia objednávateľovi. 

2.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a v lehote  

dohodnutej na vykonanie diela, v súlade s technickou dokumentáciou a požiadavkami objednávateľa, 

podmienkami tejto zmluvy s prílohami č.1,2, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 

 

 
III. ČAS PLNENIA 

 

3.1.      Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu stanovenom v čl. II tejto zmluvy nasledovne: 

Dodávku výťahu a nástup na montáž vykoná dodávateľ nasledovne: 
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Montáž, vrátane komplexného vyskúšania 1 ks výťahu UT 450 5/5 vykoná zhotovitel do 120 tich dní po podpísaní 

zmluvy o dielo. Odovzdanie certifikátu vykoná zhotoviteľ do 10 pracovných dní po vykonaní skúšky Oprávnenou 

osobou (EIC). 

Doba realizácie sa predlžuje v prípade, že :  

3.1.1. zhotoviteľ je v omeškaní v dôsledku porušenia povinností objednávateľa, podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania 

tohto porušenia, 

3.1.2. dôjde k podstatnej zmene oproti realizačnému projektu v tak krátkom termíne, že nie je možné spravodlivo 

požadovať dodržanie dohodnutých termínov, o dobu primeranú k týmto skutočnostiam, 

3.2.  Akákoľvek zmena termínu realizácie podľa bodu 3.1., je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných 

  strán v písomnej podobe. 

3.3.   Ak zhotoviteľ pripraví dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať  

  aj v skoršom ponúknutom termíne, na základe písomného zápisu. 

3.4.    Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia   

  objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. 

 

 

 
IV. DODACIE PODMIENKY 

 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo prevezme a zaplatí za neho cenu dohodnutú touto zmluvou. 

4.2. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po úplnom zaplatení dohodnutej ceny diela, resp. jeho časti do výšky 

poskytnutých platieb, podľa čl. V. tejto zmluvy. 

4.3. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční na výzvu zhotoviteľa a to najneskôr 3 dni pred predpokladaným 

dokončením prác. Objednávateľ prevezme riadne prevedené dielo formou preberacieho zápisu, z ktorého jednu 

kópiu obdrží objednávateľ a jednu zhotoviteľ.  

4.4. Zhotoviteľ vykoná zaškolenie obsluhy zariadenia t.j. určených osôb objednávateľa (prevádzkovateľa) v deň 

odovzdávania diela, podľa čl.III. Objednávateľ zabezpečí pripravenosť podľa podmienok uvedených v prílohe č.2  

  

 

 
V. CENA DIELA 

 

5.1.  Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl.II tejto zmluvy je stanovená na základe predloženej cenovej ponuky v rámci 

prieskumu trhu na zabezpečenie zákazky s nízkou hodnotou ako cena pevná (príloha č.3, ktorá je neoddeliteľnou 

súščasťou tejto zmluvy) nasledovne: 

 

 

Celková cena bez DPH 41 600,00 € 

DPH vo výške 20%     8 320,00 € 

Celková cena vrátane DPH 49 920,00 € 

 

 

5.2. V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté náklady na vypracovanie technickej dokumentácie, výrobu a dodávku 

komponentov výťahu, dopravné náklady na miesto montáže, vykonanie montážnych prác výťahu, vykonanie 

predpísaných skúšok zariadenia. 

 

 

 
VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1. Cenu za zhotovenie diela dohodnutú v čl.V tejto zmluvy, uhradí objednávateľ vo výške 100% zmluvnej ceny s DPH, 

bude objednávateľom uhradená na účet zhotoviteľa po ukončení montáže a odovzdaní a prevzatí zariadení medzi 

zmluvnými stranami na základe preberacieho zápisu, vrátane kompletnej TD overenej úradom autorizovanou 

osobou až po obdržaní finančných prostriedkov od zriaďovateľa a doručení konečnej vyučtovacej faktúry so 

splatnosťou do 14 dní. 
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6.2. Faktúra bude obsahovať tieto údaje: označenie povinnej oprávnenej osoby, adresa, sídlo, DIČ, číslo faktúry, číslo 

zmluvy, deň dodania a deň splatnosti, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, rozpis už 

faktúrovaných čiastok (vrátane DPH), označenie diela, pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

6.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 

zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začína 

plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

 

 
VII. MIESTO PLNENIA 

  

Objekt :  Školský internát, Považská 7, Košice 

 
 

 

VIII. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY 
 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy, v súlade s technickou 

dokumentáciou a požiadavkami objednávateľa a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté touto 

zmluvou. 

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa 

prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, 

dohodnutých v tejto zmluve. 

8.3. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a 

prevzatia diela objednávateľom a predpokladanom spustení výťahu do trvalej prevádzky podľa termínov uvedených 

v čl.III, b.3.1. Záruka na batérie led osvetlenie a vodiace čeľuste je 24 mesiacov. 

8.4. Podmienkou trvania predĺženej záruky zhotoviteľa je skutočnosť, že na zhotovenom diele bude vykonávaný servis 

predpísané odborné zhotoviteľom výťahu. V opačnom prípade platí záruka 24 mesiacov 

8.5. Prípadne zistené vady diela musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s písomným  stanovením 

termínu ich odstránenia. 

8.6. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené preukázateľným poškodením zariadenia,neodbornou opravou, alebo 

údržbou, zásahom tretej osoby, alebo vyššou mocou.  

8.7.  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a 

zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť oprávnene reklamované vady, pod podmienkou splnenia úhrady všetkých 

platieb podľa čl.VI tejto zmluvy objednávateľom.  

8.8.  Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela si uplatní u zhotoviteľa písomne telefonicky alebo 

elektronickou poštou a dodatočne listovou zásielkou, pričom v reklamácii vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob 

jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady objednávateľom a vadu 

odstrániť v čo najkratšom možnom termíne podľa dohody zmluvných strán. Termín odstránenia vád sa dohodne 

vždy písomnou formou. 

8.9. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou 

do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa, podľa čl. I. tejto zmluvy. 

8.10.  Ak bude preukázané, že vada diela, alebo jeho časti je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradné 

plnenie, v čo najkratšom termíne od zistenia tejto skutočnosti. Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného 

odkladu aj také vady, za ktoré nenesie zodpovednosť, avšak ich odstránenie neznesie odklad. Náklady takto 

vzniknuté budú uhradené objednávateľom, vo výške nákladov stanovených na základe obvyklých cien v čase 

realizácie diela.  

 

 

 
IX. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 

9.1. Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade s technickou dokumentáciou a príslušnými normami.  

9.2.  Stroje, zariadenia a materiály potrebné k vykonaniu diela ostávajú majetkom zhotoviteľa do výšky objednávateľom 

neuhradených faktúr. 
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9.3. Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník a zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie BOZP, PO a 

spôsobenie prípadných preukázateľných škôd na majetku objednávateľa, prípadne tretích osôb, spôsobené ním, 

alebo jeho pracovníkmi v súvislosti s vykonávaním diela. 

9.4. Za pracovníkov pridelených na stavbu zhotoviteľom je zodpovedný zhotoviteľ. 

9.5. Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 3 dní po odovzdaní a prevzatí diela, s odstránením a likvidáciou všetkých 

vzniknutých odpadov a nečistôt, ktoré vznikli v súvislosti so zhotovením diela. 

9.6. Objednávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť suchú, uzamykateľnú miestnosť pre potreby pracovníkov a 

uskladnenia materiálu zhotoviteľa. 

9.8. Objednávateľ sa zaväzuje počas zhotovenia diela vytvoriť podmienky pre možnosť vykonávania  montážnych prác v 

prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna aj v  nedeľu do 1600 hod.. 

9.9. Objednávateľ nezodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov zhotoviteľa.  

9.10. Objednávateľ nezodpovedá za stratu a poškodenie strojov, zariadení, konštrukcií, materiálu a stavebných hmôt 

zhotoviteľa. 

9.11. Za pracovníkov pridelených na stavbu objednávateľom je zodpovedný objednávateľ. 

 
 

 

X. ZMLUVNÉ POKUTY 

 

10.1. Ak zhotoviteľ vykoná dielo po termíne uvedenom v čl.III môže objednávateľ požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 0.05 %  z ceny uvedenej v čl. V, za každý deň omeškania zo zrealizovanej časti diela samostante max.do 

výšky 2%. 

10.2. Ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúr podľa čl.VI, môže zhotoviteľ požadovať zaplatenie zmluvnej  

pokuty vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania max. do výšky 2%. 

 

 

 
XI. ZVLÁŠTNE USTANOVENIA 

 

11.1.  Zmluvné strany budú vopred dohodnutým spôsobom konzultovať postup realizácie diela. 

11.2.   Zhotoviteľ môže od ustanovení tejto zmluvy odstúpiť len v prípade nedodržania záväzku objednávateľa  

  uvedeného v čl.III, čl. IX bod 9.7., 9.8. a čl.VI. tejto zmluvy. 

11.3.    Od ustanovení tejto zmluvy môže objednávateľ odstúpiť aj z dôvodov podstatného porušenia zmluvy zo strany 

zhotoviteľa. 

Podstatným porušením zmluvy je : 

a) nedodržanie termínu začatia a ukončenia diela uvedených v čl.III o viac ak 30 dní, 

b) vypracovanie projektovo-technickej dokumentácie, ktorá nedokumentuje dosiahnutie základných technických a 

akostných ukazovateľov diela,     

11.4.  Informácie, ktoré zmluvné strany získajú v priebehu vykonávania predmetu zmluvy, alebo súvisa s ním,  

budú považovať za obchodné tajomstvo a budú s nimi zaobchádzať v súlade s §17 a násl. Obchodného 

zákonníka. 

11.5.   Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny, resp. zrušenia záväzku (napr.  

jednostranným odstúpením od zmluvy), jedna zo strán môže požiadať o rozhodnutie súd v sídle zhotoviteľa. 

11.6.   Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane a v prípade  

odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že poškodenej strane uhradí vzniknuté náklady strana, ktorá od 

zmluvy odstúpila. 

 

 
 

XII. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

12.1.   Zmluva vzniká prejavením súhlasu oboch zmluvných strán s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, 

potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila. 

12.2.   Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú  

  platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
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12.3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného  

  zákonníka SR. 

12.4.   Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve  

  objednávateľ. 

12.5.    Zmluva nadobúda platnost dňom jej podpísania oboma zmluvnými starnami a účinnost dňom nasledujúcim po  dni 

zverejnenia na webovej stránke ŠI Košice  . 

12.6.    Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 Technické parametre výťahu. 

Príloha č. 2 Požiadavky na stavebnú pripravenosť a na objednávateľa. 

Príloha č. 3 Výkaz výmer. 
 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa                           V Košiciach dňa  

 

Objednávateľ:                                            Zhotoviteľ: 

 

 

 

____________________________               _____________________________ 

   Ing. Dana Rošková, riaditeľka ŠI                     Pavol Tuchyňa – konateľ  

        TUCHYŇA-VÝŤAHY  s.r.o. 
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PRÍLOHA Č.1 K ZMLUVE O DIELO Č. 17/DM/2020 
 

lanový osobný výťah typ UT 450 

Zvláštna výbava nie 

Počet výťahov  1 ks 

Nosnosť / počet osôb 450 kg / 6    

Počet staníc / nástupíšť 5 / 5 

Zdvih 11,86 m 

Hlava šachty Min 3080 mm  

Priehlbeň 900  mm,  

Napäťová sústava napájania TNC S – 50 Hz, 400 V 

Trakčný stroj  Bezprevodový synchróny stroj 

Dopravná rýchlosť  [m.s-1] 1 m/s    

Počet jázd za hodinu 180 – bez prídavného chladenia  

ŠACHTA  1120 mm x 21400 mm , opláštenie sádrokatónom 

STROJOVŇA – rozmery  Hore nad šachtou  

KABÍNA Nepriechodná 

Počet vchodov,  rozmer : výška x šírka 1 vchod , 700 x 2000 mm   

rozmer kabíny (šírka x hĺbka x výška) 800 x 1500 x 2100 mm   

KABÍNOVÉ DVERE Automatické, 1ks 

rozmer,  700 x 2000 mm,   

Ľ, P, centrálne, teleskopické, skladacie, ručné automatické , centrálne, celoplošná svetelná závora 

Povrchová úprava dverí a portálov vrchný  nástrek podľa vzorkovnice RAL 7032 

VNÚTORNÉ STENY KABÍNY Nehorľavé vyhotovenie   

Povrchová úprava stien Steny – obklad dekoratívným sklom Blue pastel 10603 

OSVETLENIE LED  

PODLAHA        Pevná, krytina  Altro    

MADLO          počet / umiestenie na zadnej stene  

typ, prierez kruh, štvorec obdĺžnik, iné Kruhové na zadnej stene 

ŠACHTOVÉ DVERE svetlá šírka x výška 700 x 2000 mm,  

druh, počet panelov automatické , centrálne 

povrch. úprava dverí a zárubní vrchný  náter  RAL 7032 

protipožiarna odolnosť EW 30, 60, 120  Bez PO 

RIADENIE Mikroprocesorové, kombinované, Jednosmerný zber pre smer 

dole 

spôsob riadenia pohonu Plynulý rozbeh a dojazd frekvenčným meničom  

TLAČIDLÁ V KABÍNE, vyhotovenie Nerzové  

typ, telefón, gong, display, smer, pozícia Núdzové svetlo ,signalizácia preťaženia  

núdzové svetlo, iné blokovanie jazdy,  Smerová a polohová digitálna signalizácia,  

TLAČIDLÁ V HLAVNEJ STANICI  Nerezové 

privolávač, signál "obsadený", kabína v  Privolávač, polohová a smerová  signalizácia 

TLAČIDLÁ NA POSCHODIACH Nerezové 

privolávač, obsadené, klietka v stanici, Privolávač, smerová signalizácia 

Vyhotovenie Nerezové 

DOROZUMIEVACIE ZARIADENIE intercom v kabíne prepojený na pevnú linku ST,GSM brána 

 

 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 
 
 
 

____________________________               _____________________________ 

   Ing. Dana Rošková, riaditeľka ŠI                     Pavol Tuchyňa – konateľ  

        TUCHYŇA-VÝŤAHY  s.r.o. 
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PRÍLOHA Č.2 K ZMLUVE O DIELO Č.17/DM/2020 

 

 

Požiadavky na stavebnú pripravenosť objednávateľa 

 
 

1. Výťahová šachta musí  vyhovovať STN EN 81-20, 81-50 a po elektrickej STN 33 2570. 

 

2. Miestnosť pre uskladnenie materiálu a potrieb pracovníkov zhotoviteľa počas montáže výťahu. 

 

3. Osvetlenie nástupišť  a prístupovej cesty do strojovne. 

 

 

 

 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

 

 

____________________________               _____________________________ 

   Ing. Dana Rošková, riaditeľka ŠI                     Pavol Tuchyňa – konateľ  

        TUCHYŇA-VÝŤAHY  s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


