
 

   Laco - Lift Servis  s.r.o. – Zmluva o dielo 

 

ZMLUVA O DIELO č. 052/2021 
na servis zdvíhacieho zariadenia (výťahu) 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Servisná zmluva“) 

 
 

m e d z i : 
 

 
 
a 
 

 
 
 
 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

 
1. Na základe tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonávať pre Objednávateľa za 

účelom zabezpečenia spoľahlivej a bezpečnej prevádzky, štvrťročné revízie  na 

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
Sídlo: Gen. Miloša Vesela 88/21, 034 26 Ružomberok 
IČO: 31 936 415 
DIČ: 
IČ DPH: 
V zastúpení: 

2020590187 
SK2020590187 
doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD., riaditeľ 

  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                            IBAN:SK84 8180 0000 0070 0017 7393 
Organizácia zriadená:          Príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou  
                                             Ministerstva obrany SR č. 111/11-8 zo dňa 31.1.1996 
                                             v znení jej neskorších dodatkov 
 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

Obchodné meno: Laco – Lift Servis, s.r.o. 
Sídlo: Hiadeľ 161, 976 61 Hiadeľ 
IČO: 36 626 945 
IČ DPH: SK 2021838995 
V mene ktorej koná: Ivan Laco - konateľ 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 
Číslo účtu: IBAN: SK09 0900 0000 0003 0326 5006 
Web www.lacoliftservis.sk 
E-mail lacoliftservis@lacoliftservis.sk 
 
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro,, 
Vložka číslo: 9299/S 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“ spolu s Objednávateľom v ďalšom texte aj „Zmluvné strany“) 
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výťahových zariadeniach a to v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej 
prílohách (ďalej aj spolu ako „Dielo“). 

 
2. Táto zmluva o dielo sa vzťahuje výhradne na tie zdvíhacie zariadenia, ktoré sú uvedené 

v prílohe č. 1 tejto zmluvy o dielo.Objednávateľ sa zaväzuje, za vykonanie Diela platiť 
Zhotoviteľovi cenu dohodnutú podľa článku II. tejto Zmluvy. 

 
 

Článok II. 
Cena Diela a platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej cene Diela spočívajúcu vo výkone odbornej 

prehliadky výťahu podľa článku II. tejto Zmluvy za štvrťrok vo výške; 
 

štvrťročný paušál za jedno zdvíhacie zariadenie     30,00 Eur + 20%DPH  
  počet  zdvíhacích zariadení      1 
  spolu vo výške                          30,00 Eur + 20%DPH  
                 spolu vo výške                                                          36,00 Eur s DPH 
 
Táto cena bude fakturovaná štvrťročne vždy do 5.dňa mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, ktorým uplynie štvrťrok. 
   
2. Pri odstraňovaní závad a porúch spôsobených úmyselným poškodením zariadenia 

prepravovanými osobami sa materiál potrebný na opravu a práca na odstránení poruchy 
budú účtovať a fakturovať zvlášť, mimo paušálnu cenu. 
 

3. V prípade zmeny sadzby DPH, Zhotoviteľ zmení celkovú výšku ceny Diela v súlade 
s aktuálne platnou sadzbou DPH v konkrétnom období.  
 

4. Bežné prevádzkové poruchy, ktoré môžu byť odstránené nastavením, prípadne výmenou 
drobných súčastí zariadenia, ako sú pružinky, kontakty, žiarovky a drobný spojovací 
materiál do hodnoty 2,- EUR s DPH, budú Zhotoviteľom odstránené v rámci ceny 
mesačného paušálu podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy. 

 
5. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený  meniť  výšku paušálnej 

ceny Diela dohodnutej v bode 1 tohto článku z titulu miery inflácie v SR, a to za 
nasledovných podmienok: Pre zvýšenie paušálnej ceny Diela z titulu miery inflácie v SR 
sa za podklad pre výpočet zmeny ceny stanovuje „Ekonomický monitor stavu 
hospodárstva Slovenskej republiky“ vydaný Štatistickým úradom SR, Miery inflácie 
(prírastky v %), miera inflácie v úhrne za rok v %. Ak sa hodnota miery inflácie v úhrne za 
rok zmení oproti predchádzajúcemu roku, je Zhotoviteľ oprávnený upraviť paušálnu cenu 
Diela o percentuálnu zmenu indexu. Znenie tohto bodu s dopadom na zmenu výšky ceny 
Diela sa uplatní prvýkrát od prvého dňa kalendárneho roka nasledujúceho po roku 
v ktorom bola táto Zmluva uzatvorená. Výška paušálnej ceny Diela sa upraví o  hodnotu 
miery inflácie zistenú za predchádzajúci kalendárny rok. (príklad: cena diela od 
01.01.2022 sa s platnosťou pre celý rok 2022 zvýši o hodnotu miery inflácie evidovanej 
za rok 2021) 

 
6. Ak porucha alebo havarijný stav zdvíhacieho zariadenia nie je spôsobený v dôsledku 

bežnej prevádzky a používania zariadenia, alebo jej oprava je vykonávaná na žiadosť 
Objednávateľa mimo odsúhlasený rozsah Diela dojednaný v čl. II tejto Zmluvy, sú tieto 
výkony fakturované zvlášť, nad rámec paušálnej mesačnej ceny Diela. 

 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na paušálne stanovenú cenu Diela vznikne 

Zhotoviteľovi uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, počas ktorého vykonával 
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pre Objednávateľa dohodnuté servisné činnosti a údržbu. 
 

8. Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi za vykonané Dielo faktúru, v prípade ak táto nebude 
obsahovať zákonom stanovené náležitosti alebo ak v nej budú uvedené nesprávne 
údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi v lehote splatnosti. Lehota 
splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej, správne vystavenej faktúry 
Objednávateľovi.  

 
9. Všetky platby podľa tejto Zmluvy bude Objednávateľ hradiť bezhotovostným prevodom 

na účet Zhotoviteľa. Povinnosť Objednávateľa plniť riadne a včas je splnená pripísaním 
fakturovanej čiastky na účet Zhotoviteľa. Ak termín splatnosti akejkoľvek platby pripadne 
na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, táto platba je splatná v najbližší 
nasledujúci pracovný deň. 
 

10. V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany Objednávateľa o viac ako 30 dní, je 
Zhotoviteľ oprávnený pozastaviť výkon všetkých servisných, údržbárskych a havarijných 
činností, a to až do momentu riadne zaplatenia pohľadávky. Zhotoviteľ je povinný  
písomne upozorniť Objednávateľa o pozastavení výkonu servisných, údržbárskych 
a havarijných činností, aspoň 5 kalendárnych dní vopred. 

 
11. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť 

prevádzky a akejkoľvek škody, ktorá vznikla Objednávateľovi, alebo tretej osobe v 
dôsledku pozastavenia výkonu servisných, údržbárskych a havarijných činností. 

 
12. Po uhradení všetkých omeškaných platieb Objednávateľom, Zhotoviteľ automaticky 

vykoná odbornú prehliadku na predmetných zdvíhacích zariadeniach, pričom táto 
prehliadka bude fakturovaná Objednávateľovi uhradená nad mesačnej paušálnej ceny 
Diela dohodnutej v bode 1 tohto článku Zmluvy. Zhotoviteľ po vykonaní odbornej 
prehliadky následne v plnom rozsahu obnoví vykonávanie Diela.  
 

 
Článok III. 

Pracovná doba a nástup na vykonanie prác 
 

1. Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo spočívajúce vo výkone servisných činností a údržby vo 
vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi v pracovnej dobe, ktorá je počas pracovných dní od 7.00 hod do 15.00 
hod..  
 

2. Zhotoviteľ bude vykonávať opravy havarijného stavu každý kalendárny deň vrátene sobôt, 
nedieľ a štátnych sviatkov v čase od 7.00 hod do 15.00 hod..  

 
3. Zhotoviteľ bude vykonávať vyslobodzovanie osôb uviaznutých v kabíne výťahu každý 

kalendárny deň vrátene sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov, a to nepretržite (NON – STOP). 
 

4. Zhotoviteľ nastúpi k oprave zdvíhacieho zariadenia (výťahu) v rámci pracovného času 
dohodnutého v bode 2. Článku III. Tejto Zmluvy, najneskôr v lehote do 2 hodín od 
momentu riadneho nahlásenia havarijnej situácie. Táto lehota sa nevzťahuje na 
odstránenie takej havárie, ktorá si vyžadujú dielenskú opravu, strednú opravu, generálnu 
opravu alebo výmenu nosných prostriedkov. 

 
5. Zhotoviteľ nastúpi k vyslobodzovaniu osôb v kabíne výťahu, okamžite od momentu 

riadneho nahlásenia takejto havarijnej situácie. 
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6. Objednávateľ je povinný nahlásiť havarijný stav zdvíhacieho zariadenia bez zbytočného 
odkladu od momentu ako sa o ňom dozvedel, a to: 

 
a. počas štandardnej pracovnej doby, t.j. od 7.00 do 15.00 hod. na telefónne číslo: 

  
0905 227 188 

 
 
 

b. mimo štandardnej pracovnej doby, t.j. od 15.01 do 06.59 hod. na telefónne číslo  
 

0905 227 188 
 
 

7. V prípade, že Zhotoviteľ nenastúpi riadne a včas k oprave havarijného stavu 
zdvíhacieho zariadenia alebo k vyslobodzovaniu osôb, je Objednávateľ oprávnený, 
uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela určenej v čl. IV 
bod 1. Tejto Zmluvy, a to za každé začaté 2 hodiny omeškania s nástupom na výkon 
opravy alebo vyslobodenia. 

 
 

Článok IV. 
Súčinnosť zo strany Objednávateľa 

 
1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto Zmluve zo 

strany Zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa v takej forme 
a takým spôsobom, ako to predpokladá táto Zmluva alebo ako to požaduje Zhotoviteľ.  
 

2. Poskytnutím súčinnosti Objednávateľa Zmluvné strany na účely tejto Zmluvy rozumejú 
najmä voľný prístup k výťahovému zariadeniu. Objednávateľ sa zaväzuje zabrániť 
prístupu a vykonávaniu akýchkoľvek zásahov do výťahového zariadenia tretími osobami. 

 
 

Článok V. 
Zodpovednosť za vady, záručná doba, výhrada vlastníckeho práva 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve a že počas záručnej doby bude spĺňať podmienky dohodnuté 
v tejto Zmluve a v platných právnych a technických predpisoch. Zhotoviteľ preberá na 
seba v zmysle § 429 Obchodného zákonníka záväzok zo záruky za to, že ním vykonané 
práce a použitý materiál budú bez závad. 
 

2. Zhotoviteľ v prípade dodania náhradného dielu, poskytuje záruku na tento diel v zmysle 
platnej legislatívy po dobu 24 mesiacov, a to pri dodržiavaní servisných podmienok 
výrobcu náhradného dielu. V prípade ak Objednávateľ nedodrží servisné podmienky 
stanovené výrobcom jednotlivých náhradných dielov záruka za dielo v rozsahu 
nedodržania servisných podmienok zaniká. Záručná doba začína plynúť dňom inštalácie 
náhradného dielu. Zhotoviteľ poskytuje záruku na práce ním vykonávané 12 mesiacov. 

 
3. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi zistené vady písomne, listom na adresu 

uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 
 

4. Oznámenie o vadách musí obsahovať: 

 odkaz na túto Zmluvu, 

 popis vady a ako sa vada prejavuje, 



5 | S t r a n a  
 

 požiadavky Objednávateľa na spôsob odstránenia vady. 
 

5. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady odstrániť do troch (3) dní odo dňa ich riadneho 
vytknutia, v prípade ak pôjde o vady, ktoré by mohli spôsobiť vážnu škodu na zdraví a na 
majetku. Ostatné vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť do desiatich (10) dní odo dňa ich 
riadneho vytknutia zo strany Objednávateľa, ak sa Zmluvné strany s prihliadnutím na 
povahu vady nedohodnú inak.  
 

6. Objednávateľ musí umožniť Zhotoviteľovi na základe jeho požiadavky fyzické overenie  
oprávnenosti reklamácie.  

 
7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných 

mu na spracovanie Objednávateľom. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené 
dodržaním nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na 
nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak 
Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

 
 

Článok VI. 
Kontaktné osoby a doručovanie 

 
1. Za Objednávateľa a Zhotoviteľa sú určené osoby, zodpovedné za vzájomný kontakt 

medzi partnermi, ktoré budú koordinovať a dohliadať na plnenie tejto Zmluvy.  
 
Za Objednávateľa :  
Titul, meno a priezvisko:  Mgr. Pavol Partila 
Pozícia:    zástupca riaditeľa LLC s poliklinikou MO SR Sliač  
Telefón:      

E-mail:      
 
 
Za Zhotoviteľa :   
Titul, meno a priezvisko: Ivan Laco  
Pozícia:    konateľ 
Telefón:                             
E-mail:     
 

2. Akékoľvek oznámenie, upovedomenie, žiadosť alebo výzva (ďalej len „Písomnosť“) 
vzťahujúca sa na túto Zmluvu bude vyhotovená písomne a doručená osobne alebo 
zaslaná ako doporučený list poštou alebo zaslaná kuriérskou službou na adresu uvedenú 
v záhlaví tejto Zmluvy alebo odoslaná e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto 
Zmluvy. 
 

3. Listiny týkajúce sa vzniku, zmeny alebo zániku tohto zmluvného vzťahu (dodatky, 
výpoveď, dohoda o skončení, odstúpenie od zmluvy) sa doručujú vždy výlučne v listinnej 
podobe, prostredníctvom poštového prepravcu, doporučene a do vlastných rúk, na 
adresy uvedené pre doručovanie alebo osobne. 
 

4. Pri doručovaní osobne alebo prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby sa doručenie 
považuje za účinné odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe druhej zmluvnej strany. 
Účinky doručenia písomnosti sú na účely tejto Zmluvy zachované aj vtedy, (i) ak si 
adresát príslušnú písomnosť nevyzdvihol v odbernej lehote, v tomto prípade účinky 
doručenia nastávajú dňom, keď nevyzdvihnutú písomnosť pošta vrátila odosielateľovi ako 
nedoručiteľnú zásielku, alebo (i) ak jej prevzatie adresát bezdôvodne odmietol. 
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5. Komunikácia, ktorá sa má na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi 
Zmluvnými stranami uskutočniť, sa môže okrem komunikácie špecifikovanej v bode 3 
tohto článku Zmluvy, uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty. Účinky doručenia 
akejkoľvek elektronickej komunikácie medzi Zmluvnými stranami nastanú, výlučne v 
prípade ak je skutočne predmetná komunikácia doručená v čitateľnej podobe. V prípade 
ak je komunikácia doručená v nečitateľnej podobe je zmluvná strana - adresát povinná 
bez zbytočného odkladu na túto skutočnosť upozorniť zmluvnú stranu - odosielateľa inak 
sa komunikácia považuje za riadne doručenú. 
 

6. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu 
kontaktnej osoby na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Až do doručenia písomného 
oznámenia o zmene kontaktnej osoby zmluvnej strany sa akékoľvek písomnosti zaslané 
na e-mailovú adresu pôvodnej kontaktnej osoby zmluvnej strany považujú za riadne 
doručené. 

 
 

Článok VII. 
Trvanie a zánik Zmluvy 

  
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 
2. Každá zo Zmluvných strán má právo túto Zmluvu ukončiť iba spôsobmi a za podmienok 

uvedených v tomto alebo v inom článku tejto Zmluvy.  
 

3. Táto Zmluva zanikne písomnou dohodou Zmluvných strán, alebo písomnou výpoveďou 
od Zmluvy niektorou Zmluvnou stranou. 
  

4. V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode (ďalej len „Deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj 
vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich 
porušenia druhou zmluvnou stranou ku Dňu zániku dohody dohodou. 

 
5. Obe zmluvné strany sú oprávnené dať vypovedať túto Zmluvy aj bez udania dôvodu, 

pričom v prípade výpovede bez udania dôvodu je výpovedná lehota tri mesiace, a začína 
plynúť dňom prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane. 
 

6. Na právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho 
vyplývajúcich sa primerane vzťahuje § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, pričom Zmluvné strany považujú za podstatné 
porušenie zmluvných povinností omeškanie Objednávateľa z úhradou splatného záväzku 
po dobu viac ako 60 kalendárnych dní.  
 

7. V prípade ukončenia tejto zmluvy sú Zmluvné strany povinné v lehote do jedného (1) 
mesiaca od ukončenia účinnosti Zmluvy vysporiadať všetky svoje zmluvné záväzky v 
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto Zmluvou.  
 

8. Zhotoviteľ je povinný v prípade zániku tejto Zmluvy vykonať všetky nevyhnutné úkony na 
zabránenie vzniku škody Objednávateľovi. 

 

 
Článok VIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
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1. Táto Zmluva a právne vzťahy vzniknuté v súvislosti so Zmluvou sa riadia právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 
 
 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa môže meniť a dopĺňať iba písomnými 
vzostupne číslovanými dodatkami odsúhlasenými oboma Zmluvnými stranami, inak je 
zmena Zmluvy neplatná.  
 
 

3. Každá zo zmluvných strán zodpovedá v súlade s príslušnými právnymi predpismi za 
škodu, ktorú spôsobí druhej strane v dôsledku preukázaného porušenia svojich záväzkov 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia 
k predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd. 
 
 

4. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 
(záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt, neprijme ručenie, 
nevloží akúkoľvek pohľadávku alebo právo z tejto zmluvy ako vklad do obchodnej 
spoločnosti, nezriadi na akúkoľvek pohľadávku záložné právo alebo iné právo tretej 
osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade 
porušenia tejto povinnosti sa bude považovať takýto úkon za neplatný právny úkon. 
V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana 
oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné 
oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane, a tým nie je 
dotknuté právo na náhradu škody. 
 
 

5. Zmluvné strany svojimi podpismi  potvrdzujú,  že sú spôsobilé vlastnými právnymi 
úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v plnom rozsahu, ich zmluvná 
voľnosť nie je obmedzená a  že  túto Zmluvu podpisujú na základe vlastného 
rozhodnutia, bez tiesne a nátlaku. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že táto Zmluva 
vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité 
a zrozumiteľné.  Zmluvné strany  zhodne prehlasujú, že  si   túto Zmluvu pozorne 
prečítali, jej obsahu porozumeli a na dôkaz toho ju potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 
podpismi osoby  oprávnené konať v mene každej zmluvnej strany. 
 

6. Zmluvné strany podpísaním  tejto  Zmluvy prehlasujú,  že  sú  oboznámené s obsahom 
jej príloh a v plnom rozsahu ich akceptujú. Nasledujúce prílohy č. 1, č. 2 Zmluvy tvoria 
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

 
7. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) jej rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých 

každá Zmluvná strana dostane k dispozícii jeden (1) jej rovnopis. 
 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky predchádzajúce ústne a písomné vzájomné 
dohody/zmluvy  týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy,  ku ktorým  došlo pred uzavretím 
tejto Zmluvy a ktoré sa nestali obsahom tejto Zmluvy, dňom účinnosti tejto Zmluvy 
v celom rozsahu strácajú platnosť a účinnosť. 

 
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo Zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 
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V Ružomberku,  18.01.2022 
 

Objednávateľ Zhotoviteľ 
 
 
 
 
 
 

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

Ústredná vojenská nemocnica SNP  
          Ružomberok – fakultná nemocnica 

doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD. 
riaditeľ 

 
 
 
 
 
 

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

Laco – Lift Servis, s.r.o. 
Ivan Laco 
konateľ 
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Príloha č.1 k zmluve o dielo 
 
 
 
 
1.Zoznam objektov pre údržbu a servis výťahov: 
 
   

    Letecko-lekárske centrum s poliklinikou MO SR Sliač     1 výťahové zariadenie    
    LTV 500  
 
 
 
 
 
2.Výpčet ceny pre paušálnu štvrťročnú fakturáciu:        36,00 EUR 
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Príloha č.2 k zmluve o dielo 
 
 
 
 
 
Podmienky pre výkon havarijnej služby 
 
1.1.Havarijný stav výťahu sa rozumie taký stav zariadenia, 
    ktorý môže bezprostredne ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo 
    život užívateľov výťahu. 
    
 
 
 
1.2.Počas pracovnej doby, t.j. od 7.00 do 15.00 hod. oznámiť  
    havarijný stav zariadenia na tel. čísle: 

 
0905 227 188 

 
1.3.Mimo pracovnej doby, t.j. od 15.00 do 7.00 hod. oznámiť  
    havarijný stav zariadenia na tel. dispečing na tel. číslo: 
 
 

0905 227 188 
 
 
 
 
 
 
 


