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Číslo dokladu:  6/2000/2014                                                           
Dátum vyhotovenia:  5.12.2013 

 

Zmluva č.  2/2014 
na vykonávanie odbornej činnosti 

 
Objednávateľ:  Stredná odborná škola dopravná   

   Zelená 2 

   036 08 Martin – Priekopa                          

   Zastúpený: PhDr. Jarmila Matejčíková – riaditeľka        

   Banka: Prima  Banka Slovensko a.s.                

   Číslo účtu: 3006525100/5600         

   DIČ: 2020598580    IČO: 17055211  

   Telefón číslo:  043/4281486                         

 

Zhotoviteľ:  Ing. Dana Glejteková – REVIMONT 

   038 04 Bystrička 111 

   Zastúpený: Ing. Dana Glejteková 

   Banka:  

   Číslo účtu:  

   DIČ: 1020496290                         IČO: 33772291 

                                       Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Martin pod č.506-4528 

               Telefón: 043/4385215, 0903 514 362 

 

 

Zmluvné podmienky 

 

1.  Rozsah zmluvy 

  

     Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať pre objednávateľa služby špecifikované v časti 

č.7 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje služby prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu v stanovenej 

lehote. 

 

2.  Spôsob plnenia zmluvy 

 

2.1  Táto zmluva  vzniká  na  základe  dohody  obidvoch zmluvných strán. Jej platnosť začína dňom, 

kedy zmluvu potvrdí podpisom a odtlačkom pečiatky organizácie objednávateľ. Návrhom zmluvy 

je zhotoviteľ viazaný po dobu 30 dní od dátumu vyhotovenia. 

2.2   Záväzky z tejto zmluvy vznikajú dňom 1.1.2014. 

2.3  Záväzky  z tejto  zmluvy  zanikajú  dňom 31.12.2014.  

2.4  Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmene zmluvného vzťahu v rámci samostatných dodatkov 

k tejto zmluve. 

2.5  Zhotoviteľ má právo predčasne odstúpiť od zmluvy v prípade, že zistí vykonávanie činnosti na 

zariadeniach v rozpore s bezpečnostnými opatreniami uvedenými v zápisoch a zápisniciach, resp. 

protokoloch.. V tomto prípade zhotoviteľ nezodpovedá za bezpečnosť dozorovaných zariadení, 

resp. vykonávaných činností. Taktiež má zhotoviteľ právo predčasne odstúpiť od zmluvy 

v prípade, že objednávateľ neuhrádza faktúry v lehote splatnosti. 

2.6 Objednávateľ má právo predčasne odstúpiť od zmluvy v prípade nedodržiavania termínov 

v zmluve dojednaných, resp. termínov vyplývajúcich s platných predpisov a noriem, ktoré by 

bránili bezpečnému užívaniu zariadení uvedených v tejto zmluve. 

2.7 Predmet plnenia zmluvy sa vzťahuje iba na zariadenia uvedené v kalkulácii (príloha č.1). Na 

ďalšie zariadenia sa predmet plnenia vzťahuje iba v prípade, že ich objednávateľ preukázateľne 
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prihlási do evidencie zhotoviteľovi. Taktiež sa predmet zmluvy vzťahuje iba na osoby 

preukázateľne prihlásené do evidencie zhotoviteľa. 

2.8 Dátumom      nadobudnutia   účinnosti   tejto  zmluvy    stráca   platnosť   zmluva   č.  6/2000/2013 

       z 3.12.2012 (001/2013). 

 

3. Platové a cenové dojednania 
 

3.1 Cena predmetu plnenia je stanovená dohodou v nadväznosti na typ a charakter zariadení v sume  

40,10 €/mesiac s delením: 

  8,80 €/mesiac za odbornú činnosť na tlakových zariadeniach, 

 31,30 €/mesiac za odbornú činnosť na zdvíhacích zariadeniach.  

3.2  Fakturovanie je vykonávané mesačne vždy k poslednému dňu v mesiaci. Fakturácia za  december    

       bude vykonaná k 15.12.2014. 

3.3  Splatnosť  faktúry je 21 dní od dátumu jej  vyhotovenia a odoslania. Pri oneskorenej platbe sa 

započítavajú penále vo výške 0,2 % z dlžnej čiastky denne.  

3.4  V prípade opakovaného omeškania platby je zhotoviteľ oprávnený pozastaviť, resp. zrušiť plnenie 

výkonov až do splnenia pohľadávky. Upozornenie zhotoviteľa obdrží objednávateľ najmenej 5 

dní pred pozastavením výkonov vykonávaných zhotoviteľom. V prípade zrušenia zmluvného 

vzťahu podľa bodu č.2.7 tejto zmluvy bude jednorázovo dopočítaná suma za vykonané 

a nevyfakturované činnosti. 

3.5 Zhotoviteľ nepreberá žiadnu zodpovednosť  za akékoľvek škody, ktoré vznikli objednávateľovi 

v dôsledku pozastavenia výkonu činnosti zhotoviteľa  podľa čl.3.4 tejto zmluvy. 

3.6 V prípade rastu inflácie sa cena predmetu plnenia zmluvy násobí indexom inflácie stanoveným pre 

príslušný rok Štatistickým úradom. Doúčtovanie takto prepočítanej ceny bude vykonané za 

uplynulý kalendárny rok, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

4. Záruky 

 

4.1  Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné plnenie záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

4.2  Objednávateľ má právo na odstránenie závad, alebo úhradu preukázateľných sankcií, udelených 

zo strany Štátneho odborného dozoru, ktoré mu vzniknú v dôsledku porušenia zmluvných 

podmienok zhotoviteľom. Iné práva mu pri vadnom plnení nevznikajú. 

4.3 Zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za škody, alebo ekonomické straty spôsobené 

objednávateľovi treťou osobou,  alebo vyššou mocou. 

 

5. Ostatné podmienky 

 

5.1  Táto zmluva ruší a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce zmluvné záväzky, týkajúce sa predmetu 

zmluvy dňom nadobudnutia jej platnosti. 

5.2 Obidve strany považujú akýkoľvek únik informácií jednej zo strán, vzniknutý v súvislosti 

s poznatkami získanými pri plnení zmluvy druhou stranou, za porušenie zmluvy s možnosťou 

okamžitého odstúpenia poškodenej strany od zmluvy s nárokom na náhradu škody. 

5.3  Poškodená strana môže takto odstúpiť od zmluvy iba 90 dní od dňa, kedy sa o úniku informácií 

dozvedela a najdlhšie 1 rok od tejto skutočnosti. 

5.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť prístup k  potrebným zariadeniam a osobám pre povereného 

pracovníka zhotoviteľa. Súčasne sa objednávateľ zaväzuje nepoužívať zmluvne dohodnuté 

zariadenia k inému účelu, ako sú určené. 

 

6. Pracovná doba 

 

6.1  Normálna pracovná doba pracovníkov zhotoviteľa v pracovný deň je od 7
oo

 hod do 15
oo

 hod. 

6.2 Za práce vykonávané na prianie objednávateľa mimo normálnu pracovnú dobu sa pripočítavajú 

a fakturujú nadčasové príplatky, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

 

7. Predmet zmluvy 
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7.1  Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok tlakových zariadení podľa STN 69 0012 

a Vyhlášky č.508/2009 Z.z. v rozsahu povinností odborného pracovníka tlakových zariadení. 

7.2 Vykonávanie činnosti pracovníka zodpovedného za bezpečnú a hospodárnu prevádzku tlakových 

zariadení podľa STN 69 0012. 

 

7.3 Preskúšavanie znalostí pracovníkov na obsluhu tlakových a zdvíhacích zariadení. 

7.4 Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na zdvíhacích zariadeniach 

prevádzkovateľa v rozsahu plnenia povinností odborného pracovníka a prevádzkového technika 

zdvíhacích zariadení podľa STN 27 0143 čl.39, 40, 43 a Vyhlášky č.508/2009 Z.z. 

7.5  Konzultačná činnosť v oblasti zdvíhacích a tlakových zariadení. 

7.6 Vykonávanie prehliadok oceľových konštrukcií podľa STN 73 2601 na zdvíhacích zariadeniach. 

Prehliadky ostatných oceľových konštrukcií budú vykonávané na základe osobitnej objednávky 

vydanej objednávateľom. Pred vystavením objednávky zhotoviteľ pre potreby objednávateľa na 

základe požiadania spracuje samostatnú kalkuláciu na vykonanie preventívnych a podrobných 

prehliadok oceľových konštrukcií. 

7.7 Odstraňovanie zistených závad a nedostatkov uvedených v zápisniciach o vykonanej činnosti 

zhotoviteľ odstráni iba na základe samostatnej objednávky, ktorú v prípade potreby vystaví 

objednávateľ. Cena za vykonanie odstránenia závad a nedostatkov bude stanovená samostatnou 

kalkuláciou, ktorú zhotoviteľ na požiadanie predloží objednávateľovi pred vystavením 

objednávky. 

 

8. Záverečné ustanovenia 

 

8.1  Zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve môžu byť iba písomné. Zmeny sú platné iba v prípade 

súhlasu obidvoch zmluvných strán. 

8.2. Zmluva nadobúda platnosť po podpise oboch zmluvných strán. 

8.3  Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 

       objednávateľa. 

8.4  Táto zmluva má vrátane prílohy päť strán a je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých jeden 

obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 

 

 

 

 

 Objednávateľ:             Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                   Pečiatka a podpis                                                             Pečiatka a podpis 
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  Príloha č.1 

Kalkulácia položiek 
 Jedn. cena Prepočít cena 

1. Tlakové zariadenia 
 

1.1 Tlaková nádoba jednopriestorová, objem  do 0,2 m
3
 (vzduchojem pojazdného kompresora 

v.č.314/4 o objeme 100 litrov a jeho bezpečnostná výstroj)   
 

1.1.1 Opakovaná vonkajšia prehliadka (1x ročne)                   1 x  18,29 €                  18,29 €/rok 
 

1.1.2 Vnútorná odborná prehliadka (1x za 5 rokov)                1 x  32,56 €                    6,51 €/rok 
 

1.1.3  Skúška tesnosti (1x za 5 rokov)                                     1 x  31,53 €                     6,31 €/rok 
 

1.1.4  Tlaková odborná skúška (1x za 10 rokov)                     1 x  36,58| €                     3,66 €/rok 

 

 

1.2 Tlaková nádoba jednopriestorová, objem  0,2 až 0,8 m
3
 (vzduchojem pojazdného kompresora 

v.č.37919 o objeme 270 litrov a jeho bezpečnostná výstroj)   
 

1.2.1 Opakovaná vonkajšia prehliadka (1x ročne)                   1 x  22,24 €                    22,24 €/rok 
 

1.2.2 Vnútorná odborná prehliadka (1x za 5 rokov)                1 x  36,38 €                      7,28 €/rok 
 

1.2.3  Skúška tesnosti (1x za 5 rokov)                                     1 x  39,14 €                       7,83 €/rok 
 

1.2.4  Tlaková odborná skúška (1x za 10 rokov)                     1 x  41,63 €                       4,16 €rok 

 

1.3  Opakované preskúšanie obsluhovateľov tlakových 

zariadení (1x za 3 roky)                                                     1 x 39,83 €                      13,28 €/rok    

 

1.4  Činnosť  pracovníka  zodpovedného  za  bezpečnú  

       a hospodárnu prevádzku                                                    4 x   10,62 €                    42,49 €/rok    

 

             S p o l u                                                            132,05 €/rok   

     t.j.                                                                       11,00 €/mesiac 

s priznaním 20 %-nej zľavy:                              8,80 € /mesiac     

                                                                         
 

2. Zdvíhacie zariadenia:  automobilový dvojstĺpový skrutkový zdvihák, nosnosť 1,5 až 2,5 t (typ EZ 

2521 v.č. 501/1991 – 1 ks, SDO-2,5 v.č. 21741/1987 – 1 ks), 4-stĺpový elektrohydraulický zdvihák 

(typ ART 402 v.č. 14252/1996 – 1 ks), hydraulický pojazdný ručný zdvihák (typ MOTEX 7510 

v.č. 008/1998). 
 

2.1 Odborná skúška automobilové dvojstĺpového skrut- 

       kového  zdviháka,   nosnosť  1,5 až 2,5 t,   vek   10  

       až 15 rokov (1 x za 2 roky)                                               2 x    46,08 €                  46,08 €/rok 
 

2.2  Odborná  prehliadka  automobilové dvojstĺpového  

       skrutkového  zdviháka,  nosnosť  1,5 až 2,5 t,  vek  

       10 až 15 rokov (1 x za rok)                                               1 x    36,87 €                  36,87 €/rok 
 

2.3  Odborná skúška automobilové štvorstĺpového elek- 

       trohydraulického zdviháka,  nosnosť  2,5 až 5 t,  

       vek 5 až 10 rokov (1 x za 2 roky)                                      1 x    50,69 €                  25,34 €/rok 
 

2.4  Odborná  prehliadka  automobilové  štvorstĺpového  

       elektrohydraulického zdviháka,  nosnosť  2,5  až 5 t,  

       vek  5 až 10 rokov (1 x za rok)                                          1 x    40,55 €                   20,27 €/rok 
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2.5 Podrobná prehliadka oceľovej konštrukcie podľa  

STN 73 2601 čl. 186 (1x za 5 rokov): 

- automobilový zdvihák podľa bodu č.2.1                         2 x    64,50 €                   25,80 €/rok  

- automobilový zdvihák podľa bodu č.2.3                         1 x    70,94 €                   14,19 €/rok  

 

2.6 Činnosť prevádzkového technika zdvíhacích zaria- 

dení: - prehliadky zdvíhacieho zariadenia (4x ročne)        4 x    47,80 €                 191,20 €/rok 

    - kontrola denníkov a obsluhy (12x ročne)               12x      5,31 €                  63,73 €/rok 
 

 

2.7 Opakované  preskúšanie  obsluhovateľov   zdvíha- 

       cích zariadení (1x ročne)                        1x     46,47 €                 46,47 €/rok     

 

             S p o l u                                                           469,95 € 

                                                                 t.j.                                                                     39,16 €/mesiac   

s priznaním 20 %-nej zľavy                             31,30 €/mesiac 

 

Tlakové a zdvíhacie zariadenia spolu:     8,80 €       + 31,30 € 

 

                                                 

4.  Poznámky: 
 
4.1 Na ďalšie  zariadenia sa  bude  zmluvná  činnosť vzťahovať iba v prípade, že budú uvedené 

v dodatku k tejto zmluve, ktorý bude schválený obidvoma zmluvnými stranami. Dodatok 

vyhotoví zhotoviteľ na základe upozornenia objednávateľa. 

 

4.2 V dôsledku fluktuácie pracovníkov bude dochádzať k potrebe opakovane vykonávať základné 

preskúšanie pracovníkov obsluhy  tlakových a zdvíhacích zariadení. V súvislosti s uvedenou 

činnosťou nebude kalkulačná položka menená. 

 

4.3 Poradenská a  konzultačná  činnosť v oblasti tlakových a zdvíhacích zariadení bude vykonávaná 

bezplatne. 

 

4.4 Pomocné práce pri vykonávaní vnútornej odbornej prehliadky a tlakovej odbornej  skúšky nie sú 

súčasťou kalkulačných položiek. V prípade požiadavky objednávateľa na vykonanie uvedenej 

činnosti zhotoviteľ predloží pred vykonaním činnosti samostatnú kalkuláciu. 

 

4.5 Spracovanie  zoznamov vyhradených technických zariadení a pracovníkov ich obsluhy v oblasti 

tlakových a zdvíhacích zariadení a ich obsluhovateľov bude vykonávané bezplatne. 

 

4.6 Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok ručných zdvíhacích zariadení, ako aj činnosť 

prevádzkového technika zdvíhacích zariadení na  zdvíhacích zariadeniach s ručným pohonom je 

súčasťou kalkulácie a v súvislosti s uvedenou činnosťou nebude cena  výkonu činnosti na týchto 

zariadeniach  fakturovaná. 

 

4.7 Spracovanie návrhu miestnych prevádzkových predpisov pre tlakové a zdvíhacie zariadenia je 

súčasťou cenovej kalkulácie a v súvislosti s uvedenou činnosťou nebude mesačná cena menená. 

 

 

V Bystričke 5.12.2013 

 

 

 

 

 

Ing. Dana   G l e j t e k o v á 

40,10 €/mesiac 


