
 

Zmluva o údržbe a servise 

na  montáž, rekonštrukciu a údržbu technických zariadení  -  elektrických 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na 

základe ust. § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách. 

 

Objednávateľ : Stredná  odborná  škola  technická 

   Vranovská  4,  851  02  Bratislava 

Zastúpený :  Ing.  Zdenkom  R a d o m ,   riaditeľom  SOŠ  technickej 

I Č O :  17  050  332 

Bankové  spojenie : Štátna  pokladnica,   Bratislava 

   číslo  účtu : IBAN SK05 8180 0000 0070 0047 3889 

 

Zhotoviteľ :  Zdenko   FILO 

   Ul. Vladimíra  Clementisa  6451/53,  917  01  Trnava 

Zastúpený :  Zdenkom  F  i l  o  m 

I Č O :   33  208  107 

DIČ :   1030671972 

Bankové  spojenie : Prima banka 

   číslo  účtu : IBAN SK86 5600 0000 0010 3757 0001 

Zapísaný v živnostenskom registri  OÚ  Trnava,  č. živnostenského registra  207 - 2669 

 

 

Článok I. 

Predmet  zmluvy 
 

Predmet zmluvy – montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje  v zmysle  článku  II.  vykonávať všetky  uvedené činnosti a opatrenia za 

účelom udržovania technického stavu, vysokej úrovne bezpečnosti a prevádzkyschopnosti vyhradených 

technických zariadení – elektrických  objednávateľom zverených zhotoviteľovi touto zmluvou do 

servisu. 

 

 

Článok II. 

Rozsah  činnosti 
 

1,  Pravidelná  údržba  elektrotechnických  zariadení  a zabezpečenie  ich  plnej  funkčnosti. 

2,  Vykonávanie  pravidelnej  kontroly  elektrických  zariadení. 

3,  Operatívne riešenie  vzniknutých  problémov  v objektoch  objednávateľa  :  školský  trakt,  školský  

internát  Vranovská  2,  Vranovská  4,  dielne  praktického  vyučovania. 

4,  Operatívne riešenie  vzniknutých  problémov  na rozvádzačoch  a iných  elektrotechnických  

zariadeniach. 

5,  Navrhovanie  rozmiestnenia  elektrického  vedenia,  rozvádzačov,  hlavných  a vedľajších  

vypínačov,  výstražných  tabuliek. 

6,  Pripájanie,  zapájanie  a odpájanie  zásuviek,  rozvádzačov,  vypínačov,  prípojok,  ističov,  poistiek,  

transformátorov  a iných  elektrických  zariadení. 

7,  Zhotoviteľ  predloží  objednávateľovi  : 

-  Odborné  a záväzné  stanovisko  k prevereniu  odbornej  spôsobilosti  vydané  Technickou  

inšpekciou  Slovenskej  republiky. 

-  zodpovedá  za  dodržiavanie  Zákona  č.  124/2006  Z.z. o bezpečnosti  a ochrane  zdravia  pri  práci  

v znení  neskorších  predpisov 

 



 

Článok III. 

Platobné a cenové podmienky 

 

Cena  za  predmet  zmluvy   je  stanovená  dohodou  podľa  Zákona  č. 18/1996 Z. z.  a  to   vo  výške  

775,-  €  a  v rozsahu  110  hodín  mesačne.   

Úhrada  sa  uskutoční  mesačne  na  základe  faktúry,  vystavenej  zhotoviteľom  v termíne  jej 

splatnosti. 

 

 

Článok IV. 

Zmluvné  podmienky 

 

Zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  neurčitú,  a to  od  01.01.2018,  nie  však  skôr   ako  dňom  

nasledujúcim  po  dni  zverejnenia  zmluvy   v zmysle  §  47a   Občianskeho  zákonníka. 

 

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy  v prípade zistenia nedodržania rozsahu a kvality prác  

v zmluve dohodnutých, spočívajúcich na strane zhotoviteľa, ktoré by bránili bezpečnému užívaniu 

elektrotechnických  zariadení. 

 

Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy  v prípade, ak zistí zásahy iných osôb na zariadeniach, 

ktorých servis je predmetom tejto zmluvy.   

 

V prípade,  ak  zistí  pri  vykonávaní  dohodnutého predmetu  plnenia  nutnosť  vykonania  prác 

bezpečnostného  charakteru,  ktorých  vykonanie  objednávateľ  odmietne,  zhotoviteľ  nezodpovedá    

za  ďalšiu  bezpečnosť  zariadení. 

 

Objednávateľ i zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodov. 

 

Odstúpenie  od  zmluvy  je  účinné  dňom  doručenia  odstupujúceho  prejavu  z  dôvodu  uvedených 

v článku  IV. 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 

K zmene  dohodnutých  podmienok  môže  dôjsť  len  vzájomnou  dohodou  zmluvných strán  formou  

písomného  dodatku  podpísaného  obidvoma  zmluvnými  stranami. 

 

Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  si  túto  zmluvu  prečítali,  porozumeli  jej  obsahu,  nemajú  námietky   

proti  jej  forme  a  obsahu,  vyhlasujú,  že  ju  neuzatvorili  v tiesni  ani  za nevýhodných  podmienok  

a 

na  znak  súhlasu  ju  vo  vlastnom  mene  podpisujú. 

 

Táto  zmluva  je  vyhotovená  v  dvoch  vyhotoveniach,  z ktorých  jedno  dostane  objednávateľ  a   

jedno zhotoviteľ.  

 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom uvedeným v tejto   

zmluve, nie však skôr ako je deň nasledujúci po zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho  

zákonníka. 



 

 

 

 

Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. 

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov, ako aj 

ďalšími platnými právnymi predpismi. 

 

 

 

 

V Bratislave  dňa   20.12.2017 

 

 

objednávateľ       zhotoviteľ  : 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.  Zdenek   R a d a      Zdenko   F  i l  o 

   riaditeľ  SOŠ t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


