
ZMLUVA  O DIELO  č. SK 13566 

Uzavretá podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:          Názov:      Social. Trans, n.o. 

                                   Sídlo  :      Jarná 23   

                                                     053 61  Spišské Vlachy                

                                   IČO    :      5581654                  

                                   DIČ    :      2022224732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                   Banka :      VÚB, a.s. 

                                   Č. účtu:      2194009757/0200  

                                                    

Zastúpený:              Mgr. Pavol Maliňák, riaditeľ                                                  

                 

                                                                                                                                       

                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                  

Zhotoviteľ:               Názov spoločnosti: Stannah s.r.o. 

                                   Sídlo: Lieňová 46/24, Mojšová  

                                   Lúčka, 010 01  Žilina 

                                   IČO:   35 854 669 

                                   IČ DPH: SK2020264004 

 

Zastúpený:                Zuzanou West, konateľkou  

                                   Bankové spojenie: Tatra banka 

                                   Kód banky: 1100 

                                   Č. účtu: 2628864188 

 

 
Čl. II. 

Predmet plnenia 

 

1. Predmetom plnenia je dodávka a montáž 1 ks šikmej schodiskovej 

sedačky – interiérovej s názvom stoličkový výťah Stannah model 

420, sedačka Starla, podľa cenovej ponuky zo dňa 13.06.2014, 

ktorá je prílohou číslo 1 k tejto zmluve a dodávka a montáž 1 ks 



šikmej schodiskovej sedačky – exteriérovej s názvom stoličkový 

výťah Stannah model 320 (Outdoor), podľa cenovej ponuky zo 

dňa 13.06.2014, ktorá je prílohou číslo 2 k tejto zmluve. 

2. Na túto zmluvu sa nevzťahujú žiadne iné termíny a podmienky, 

ktoré nebudú vopred písomne odsúhlasené zmluvnými stranami. 

3. Všetky zmeny a naviac práce oproti pôvodne dohodnutým 

podmienkam, ktoré nie sú špecifikované v cenovej ponuke, budú 

spracované a ocenené v písomne vyhotovenom dodatku k tejto 

zmluve. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia vo vlastnom 

mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

 

Čl. III. 

Miesto a čas plnenia 

 

1. Miesto a čas plnenia sú určené a dohodnuté v cenovej ponuke 

a požiadavkách objednávateľa. Miesto dodania je: Areál objektu 

sídla verejného obstarávateľa: Social. Trans, n.o., Jarná 23, 053 61  

Spišské Vlachy. Čas plnenia – dodávky a montáže stoličkového 

výťahu sa počíta od prejednania všetkých detailov umožňujúcich 

prikročeniu k výrobe a podpísaním tejto zmluvy. Pri splnení 

všetkých podmienok je dodacia lehota cca 2 týždne. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia v dohodnutom 

rozsahu pri súčasnom dodržaní kvalitatívnych záväzných 

technických noriem podľa STN ISO 9386-2 (274013):2002. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že kvalitne a v súlade s podmienkami, 

zhotovený a nainštalovaný predmet plnenia prevezme a riadne 

a včas zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Ku prevzatiu 

predmetu plnenia musí dôjst najneskôr do 1 mesiaca od podpísania 

tejto zmluvy. 

 

Čl. IV. 

Cena plnenia 

 

1. Cena diela je € 7080,- vrátane 20% Dph,  slovom 

sedemtisícosemdesiat Eur vrátane 20% Dph. Cena diela bude 

zaplatená na základe vystavenej faktúry a splatnosť faktúry je 30 

dní odo dňa prevzatia nainštalovaného diela. 

2. Dohodnutá cena plnenia sa nesmie zvýšiť bez súhlasu 

objednávateľa. Práce a náklady nezahrnuté do ceny je možné 

účtovať len vtedy, ak ich objednávateľ písomne schválil alebo ak 

práce dodatočne objednal. 



 

Čl. V. 

Záručná doba 

 

1. Záručná doba je 24 mesiacov a začne plynúť dňom protokolárneho 

odovzdania predmetu plnenia objednávateľovi a táto záruka platí 

iba v pripade, že stoličkový výťah bude pravidelne servisovaný 

v súlade s technickými normami SR a odporúčaním od výrobcu. 

Záruka sa vzťahuje na všetky závady vyplývajúce z vadného 

materiálu alebo nekvalitnej práce. Podľa tejto záruky má 

objednávateľ právo na odstránenie závad v čo najkratšej časovej 

lehote od ich nahlásenia počas celej záručnej doby. Čas od 

uplatnenia práva zo záruky sa do záručnej doby nepočíta. 

Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, 

kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania. 

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady na predmete plnenia, ku ktorým 

dôjde v dôsledku nedbalosti, nesprávneho používania, zámerného 

alebo neúmyselného poškodenia inými osobami alebo 

z akejkoľvek príčiny, na ktorú zhotoviteľ nemohol mať vplyv a je 

mimo jeho kontrolu. 

3. Stannah s.r.o. odporúča dodržiavať maximálnu nosnosť 

stoličkového výťahu – 135 kg. 

4. Stannah s.r.o. odporúča, aby bola vykonaná pravidelná servisná 

prehliadka raz ročne v súvislosti s odporúčaním od výrobcu 

kvalifikovaným servisným technikom od Stannah s.r.o. V prípade, 

že stoličkový výťah je umiestnený vo verejnej budove alebo 

priestoroch užívaných viacerými užívateľmi mala by byť servisná 

prehliadka vykonaná 2 až 4-krát ročne. 

5. Zodpovednosť za pravidelný servis stoličkového výťahu, preberá 

zhotoviteľ len v prípade, ak zmluvné strany z tejto zmluvy 

uzatvoria samostatnú zmluvu o údržbe a servise stoličkového 

výťahu. 

 

Čl. VI. 

Vylúčenie zodpovednosti 

 

1. Po dodaní stoličkového výťahu na miesto inštalácie, zhotoviteľ 

nezodpovedá za poškodenie materiálov alebo za práce vykonané 

zhotoviteľom, spôsobené akoukoľvek príčinou, ktorá nie je úplne 

pod kontrolou zhotoviteľa. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za 

žiadne úpravy vykonané na stoličkovom výťahu bez jeho vedomia 

a písomného súhlasu. Všetky takéto zmeny môžu byť v rozpore 

s Európskymi a Slovenskými normami pre stoličkové výťahy 



a zrušili by platnosť záruky poskytnutej zhotoviteľom a mohli by 

ohroziť užívateľa stoličkového výťahu. 

 

 

Čl. VII. 

Prechod vlastníctva 

 

1. Všetky diely (materiály) pripravené na dodávku alebo už čiastočne 

nainštalované ostávajú vo výlučnom vlastníctve zhotoviteľa až do 

doby, kým objednávateľ neuhradí celú dohodnutú kúpnu cenu. 

 

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou 

originálu, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná 

strana a nadobúda platnosť podpísaním obidvoma stranami. 

2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnom súhlase 

zmluvných strán, a to formou písomných číslovaných dodatkov 

k tejto zmluve. 

3. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – cenová 

ponuka na dodávku interiérovej schodiskovej sedačky zo dňa 

13.06.2014 a príloha č. 2 – cenová ponuka na dodávku exteriérovej 

schodiskovej sedačky zo dňa 13.06.2014, ktoré obsahujú 

podmienky zhotoviteľa a pokyny ( požiadavky ) objednávateľa. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu podľa slobodnej vôle aj podpísali. 

 

 

V Spišských Vlachoch, dňa 19.06.2014  

 

 

 

 

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

                    Zhotoviteľ                                        Objednávateľ    


