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SERVISNÁ ZMLUVA  DIESELAGREGÁT  
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
 
 

1. ZMLUVNÉ STRANY 
 
 

1.1. ZHOTOVITEĽ 

ALBAT, spol. s r.o.  
Barčianska 64  
Košice - Barca 040 17 
Slovenská republika  

Zastúpený  Ing. Peter Antal, konateľ 
   Ing. Gabriela Varga Béresová, výkonný riaditeľ 
Bankové spojenie Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., pobočka Košice 
IBAN   SK38 0200 0000 0000 9310 1512 
SWIFT   SUBASKBX 
IČO   31675239 
DIČ   2020491242 
IČ DPH   SK2020491242 
Obchodný register Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka 
č. 3313/V 
 

1.2. OBJEDNÁVATEĽ 

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 
Šrobárova 2 
Košice - 041 80 
Slovenská republika 
 
Zastúpený  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. - rektor 
Bankové spojenie Štátna pokladnica  
IBAN   SK6481800000007000074351 
SWIFT   SPSRSKBA 
IČO   00397768 
DIČ   202115705 
IČ DPH   SK202115705 
Právna forma  verejnoprávna inštitúcia 
Kontakty  Ing. Peter Kalakaj 
Mobil    
Telefón    
e-mail    
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2. PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY A ÚČEL ZMLUVY 

 
2.1 Táto zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia záručného servisu a vykonávania pravidelnej 

kontroly, funkčnosti, zmluvnej údržby a opráv dieselagregátu Pramac GSW460V ISO Kontajner, 
výrobné číslo HEI0004987 (ďalej aj "DA"), ktorý dol odovzdaný objednávateľovi do užívania dňa 
28.062018. Od tejto doby plynie záručná doba 24 mesiacov až do jej ukončenia, t.j. do 28.6.2020. 

2.2 Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 18/1996 Z. z.“) a vyhláškou Ministerstva 

financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. č. 87/1996 Z. z.“), zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

2.3 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").   

 
3. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje, že zabezpečí pre objednávateľa vykonanie nasledovných 

plnení: 

a) pravidelná kontrola funkčnosti DA v rozsahu podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy,  

b) vykonanie pravidelnej údržby v rozsahu podľa Prílohy č.2 tejto zmluvy, 

c) vykonanie pravidelnej údržby v rozsahu podľa Prílohy č.3 tejto zmluvy, 

d) vykonávanie opráv DA, 

e) mimoriadne opravy s meraniami a skúškami a dodávky dielov DA.  
(ďalej aj „servisné služby“ alebo „služby“) 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne služby zaplatí dohodnutú cenu a poskytne dohodnuté 

spolupôsobenie. 

3.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú pre 

plnenie tejto zmluvy potrebné a že servisné služby bude poskytovať so stanovenými odbornými 

požiadavkami (kvalifikáciou) a so zamestnancami zhotoviteľa, spĺňajúcimi odborné požiadavky 

počas celej doby trvania zmluvy. Doklady o kvalifikácii týchto zamestnancov zhotoviteľ predloží 

objednávateľovi na požiadanie objednávateľa pred začiatkom poskytovania služieb. 

 

4. MIESTO PLNENIA 

4.1 Miestom plnenia zmluvy je: Tr. SNP 1, Košice 

 

5. DOBA PLNENIA DIELA 

5.1 Zhotoviteľ bude poskytovať služby podľa bodu 3.1 po dobu platnosti a účinnosti zmluvy 

v nasledovných intervaloch: 

a) pravidelne jedenkrát za 6 mesiacov vykoná činnosti podľa bodu 3.1.a), 

b) pravidelne každých 12 mesiacov vykoná činnosti podľa bodu 3.1.b), 

c) pravidelne jedenkrát za 2 roky vykoná činnosti podľa bodu 3.1.c), 
pričom lehoty stanovené v tomto bode začínajú plynúť dňom účinnosti zmluvy. 
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5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi oznámi termín zmluvnej údržby min. 5 dní vopred 

elektronicky alebo telefonicky. Oprávnená osoba objednávateľa potvrdí, alebo navrhne iný 

termín do troch dní od prijatia návrhu od zhotoviteľa. 

5.3 V prípade vzniku poruchy na DA, nastúpi zhotoviteľom poverený zamestnanec na jej odstránenie 

do 10 hodín po telefonickom a elektronickom oznámení zo strany objednávateľa a následnom 

potvrdení zhotoviteľom. Telefonicky sa na poruchy nahlasujú na číslach (+421) 903 630 935 

alebo (+421) 903 630 936. 

5.4 V prípade, že zhotoviteľ nenastúpi na výkon dojednaných činností v stanovenej dobe podľa bodu 

5.1, resp. podľa bodu 5.3 tejto zmluvy nastáva omeškanie zhotoviteľa. 

 

6. VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

6.1 Objednávateľ je povinný za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy sprístupniť zhotoviteľovi 

miesto poskytovania služieb. 

6.2 Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní dodržať predpisy PO a BOZP platné v objektoch 

objednávateľa, ako aj prevádzkové podmienky objednávateľa.  

6.3 Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní znížiť dobu, po ktorú je zariadenie DA z dôvodu servisných, 

opravárenských čí iných prác vyradené z činnosti na minimum. 

6.4 Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní o každej servisnej alebo opravárenskej činnosti vykonať 

zápis do prevádzkovej knihy DA a vystaviť montážny list. 

6.5 Ak nesplní objednávateľ súčinnosť dohodnutú v tejto zmluve včas a riadne, nemôže nastať 

omeškanie zhotoviteľa, pokiaľ toto omeškanie je v príčinnej súvislosti s nesplnením 

objednávateľovej súčinnosti. 

6.6 Pre prípad porušenia povinnosti sprístupniť zhotoviteľovi miesto za účelom predmetu plnenia 

zmluvy, je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi vzniknuté náklady s tým spojené. 

6.7 Náhradné diely pre servis a opravy DA je povinný zaisťovať výlučne zhotoviteľ. V prípade, že 

zhotoviteľ v rozpore s touto zmluvou nereaguje na oznámenie poruchy objednávateľom, 

nenastúpi na práce v dohodnutej lehote, nedodrží dohodnutý termín poskytnutia služby 

a súčasne hrozí vznik škody z titulu včasného neposkytnutia služby, je objednávateľ oprávnený 

zabezpečiť nevyhnutný servisný zásah inou oprávnenou osobou na náklady zhotoviteľa bez 

straty záruky. 

6.8 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu informovať 

objednávateľa o stave poskytovania služieb a dodávok materiálu a náhradných dielov. Rovnako 

je zhotoviteľ povinný objednávateľa bezodkladne informovať o skutočnostiach, ktoré môžu mať 

vplyv na poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy. 

 

7. CENA DIELA 

7.1 Cena diela je stanovená dohodou a to nasledovne: 

a) za každé vykonanie kontroly zahŕňajúcej činnosti podľa bodu 3.1.a)  207,00 € bez DPH 

b) za každé vykonanie údržby zahŕňajúcej činnosti podľa bodu 3.1.b)  318,00 € bez DPH 

c) za každé vykonanie údržby  podľa bodu 3.1.c)     392,00 € bez DPH 

d) za činnosti vykonané podľa bodu 3.1 d) bude cena stanovená podľa skutočných nákladov, 
pričom cena za hodinu práce servisného technika je      18,50 € bez DPH 

e) za základe individuálne vypracovanej cenovej ponuky pre bod 3.1.e) 
f) za zabezpečenie stálej pohotovosti paušálne 1 x ročne   398,00 € bez DPH 

7.2 Za materiál použitý pri výkone údržby bude účtovaná cena vo výške obstarávacích nákladov 

zvýšená o zaobstarávaciu prirážku vo výške. 

7.3 Celková zmluvná cena nepresiahne počas trvania tejto zmluvy sumu vo výške 14.999,- € bez DPH. 
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8. PLATOBNÉ PODMIENKY 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu služieb podľa bodu 7.1 písm. a) až d) na účet zhotoviteľa 

po ich skutočnom poskytnutí v súlade s touto zmluvou a cenu služieb podľa bodu 7.1 písm. e), 

na základe riadnej faktúry zhotoviteľa spĺňajúcej náležitosti daňového dokladu, doručenej 

objednávateľovi bez zbytočného odkladu od jej vystavenia. 

8.2 Faktúry budú splatné do 30 dní od ich doručenia. Budú obsahovať náležitosti podľa zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Podkladom 

k fakturovaniu ceny bude v prípade podľa bodu 7.1 písm. a) až d) montážny list podpísaný 

zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa (viď: bod 9.2), ktorý bude zároveň prílohou každej 

vystavenej faktúry. V prípade, ak faktúry neobsahujú potrebné náležitosti alebo prílohu, má 

objednávateľ právo faktúry vrátiť na ich prepracovanie resp. na doplnenie neuhradené do troch 

dní od ich doručenia objednávateľovi. Pre novo doručené faktúry bude plynúť nová lehota 

splatnosti. 

 

9. ODOVZDANIE POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB 

9.1 Po vykonaní pravidelnej kontroly, zmluvnej údržby alebo opravy DA, vykoná servisný 

zamestnanec zhotoviteľa zápis o vykonaných prácach, odpracovaných motohodinách (DA) 

a prípadných zistených nedostatkoch do prevádzkovej knihy. Okrem toho vystaví montážny list, 

ktorý bude okrem podpisu vykonaných prác obsahovať aj súpis spotrebovaného materiálu, 

počet odpracovaných hodín ( v prípade pozáručnej opravy) a počet ubehnutých kilometrov za 

účelom výpočtu dopravných nákladov. 

9.2 Pravdivosť zapísaných skutočností v protokole potvrdí svojim podpisom servisný zamestnanec 

zhotoviteľa a poverený zástupca objednávateľa, s uvedením aktuálneho dátumu. 

 

10. KVALITA PRÁCE A ZÁRUČNÁ DOBA 

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať služby zodpovedajúce účelu zmluvy, právnym predpisom 

a technickým normám v kvalite, ktorá umožňuje objednávateľovi nerušené a nepretržité 

užívanie a používanie DA. 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady z rozsahu a spôsobom, stanoveným vo všeobecne záväzných 

právnych predpisoch. 

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pri realizácii predmetu zmluvy potrebné bezpečnostné 

opatrenia v zmysle príslušných platných a účinných právnych predpisov. 

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že po servisnom zásahu uvedie zariadenie do prevádzky a že po 

stanovenú dobu (záručná doba) bude zariadenie, na ktoré sa služby vzťahujú, prevádzky 

schopné. Na vykonané práce a vymenený materiál poskytuje zhotoviteľ záruku na dobu 

24 mesiacov odo dňa prevzatia poskytnutých služieb objednávateľom na základe protokolu 

podľa bodu 9.2. 

 

11. ZMLUVNÉ POKUTY 

11.1 Pri omeškaní sa s platením faktúry podľa bodu 8.2, je zhotoviteľ povinný požadovať od 

objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neskoro uhradenej čiastky za každý deň 

omeškania. 

11.2 V prípade nedodržania termínu zhotovenia diela podľa bodu 5.1, 5.2 o viac ako 14 kalendárnych 

dní je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ bez DPH 
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za každý aj začatý deň omeškania. V prípade nedodržania termínu podľa bodu 5.3, je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 33,- € bez DPH za 

každú aj začatú hodinu omeškania. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody 

v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu. 

 

12. VYŠŠIA MOC 

12.1 Za vyššiu moc sa považuje prekážka brániaca riadnemu a včasnému poskytnutiu služieb, ktorá 

nie je závislá od vôle zmluvných strán, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana 

túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku 

túto prekážku predvídala. Ak niektorej zo strán bráni v plnení jej povinností podľa tejto zmluvy 

prekážka vyššej moci, je táto zmluvná strana povinná podať písomné oznámenie o takejto 

prekážke druhej zmluvnej strane a špecifikovať povinnosti, ktoré nemôže plniť z dôvodu vyššej 

moci. Oznámenie musí byť podané písomne a bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní po 

tom, čo zmluvná strana získala vedomosť o prekážke vyššej moci. Zmluvná strana bude 

ospravedlnená z plnenia tých povinností, ktoré uviedla v predmetnom oznámení, a to počas 

doby trvania prekážky tvoriacej vyššiu moc. 

12.2 Zmluvná strana, ktorá nemohla plniť svoje povinnosti z dôvodu prekážky vyššej moci, je povinná 

s prihliadnutím na okolnosti prípadu vykonať potrebné opatrenia na zmiernenie dôsledkov 

pôsobenia prekážky vyššej moci na výkon povinností tejto zmluvnej strany podľa zmluvy, a to 

najmä vyvinúť potrebné úsilie na minimalizáciu omeškania s plnením zmluvných povinností 

dotknutých prekážkou vyššej moci. Bezodkladne po skončení trvania prekážky vyššej moci je 

zmluvná strana, ktorej táto prekážka bránila v plnení povinností, povinná oznámiť druhej 

zmluvnej strane skončenie jej trvaní. 

 

13. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, VÝPOVEĎ A ZMENA ZMLUVY 

13.1 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť v prípade, ak zhotoviteľ podstatným 

spôsobom poruší túto zmluvu. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považuje 

nasledovné:  

a) nerešpektovanie dohodnutých podmienok pre plnenie tejto zmluvy aj napriek 

predchádzajúcemu písomnému upozorneniu objednávateľa, 

b) omeškanie zhotoviteľa s plnením zmluvy v dohodnutom termíne o viac ako 30 kalendárnych 

dní, 

c) ak sa vyhlásenie podľa bodu 3.3 ukáže ako nepravdivé,  

d) porušenie povinnosti za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka,  

e) zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote.  

13.2 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak: 

a) sa voči zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie alebo bol podaný návrh na začatie 

konkurzného konania, resp. návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu 

nedostatku majetku alebo ak bolo voči zhotoviteľovi začaté vyrovnávacie konanie alebo  

b) zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 

13.3 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť v prípade, ak objednávateľ podstatným 

spôsobom poruší ustanovenia zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy objednávateľom sa 

považujú nasledovné prípady: 

a) neposkytnutie súčinnosti objednávateľom ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú si 

zhotoviteľ vyžiadal od objednávateľa písomne, 

b) ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou fakturovanej ceny za predmet zmluvy o viac ako 

30 kalendárnych dní.   
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13.4 Zmluvne strany dohodli, že zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán, pričom dohodli 

výpovednú dobu v rozsahu 2 mesiacov, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 

po mesiaci,  v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí byť podaná 

písomne a doručená doporučene. 

13.5 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi vybavenie 

alebo dokumenty, ktoré pri plnení tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotoviteľom 

pre objednávateľa vyhotovené alebo pre neho určené, ak sa zmluvné strany písomne 

nedohodnú inak.  

13.6 Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými dodatkami, 

ktoré sa po podpísaní zmluvnými stranami stávajú jej nedeliteľnou súčasťou, pokiaľ tieto nebudú 

v rozpore s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

13.7 Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť bez nového verejného obstarávania dodatkom 

k tejto zmluve, avšak maximálne do 10% hodnoty pôvodnej zmluvnej ceny uvedenej v bode 7.3 

tejto zmluvy. 

13.8 Túto zmluvu je objednávateľ oprávnený zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve 

počas jej trvania v nasledovných prípadoch, ak: 

a) nastane potreba realizácie doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu 

zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje  pôvodný zhotoviteľ 

a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide 

najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcimi službami 

a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom 

hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa 

bodu 7.3 tejto zmluvy 

b) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení 

náležitej starostlivosti predvídať, 

c) v prípade vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc alebo nepredvídaných  prekážok 

zo strany objednávateľa,  

d) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena 

v osobe štatutárneho orgánu alebo zmena poverenej osoby, zmena sídla, zmena čísla 

bankového účtu a pod.). 

13.9 Zmluvné strany sú oprávnené dodatkom predĺžiť dobu trvania tejto zmluvy v prípade, ak počas 

pôvodne dohodnutej doby trvania tejto zmluvy nedôjde k vyčerpaniu celkovej zmluvnej ceny 

podľa bodu 7.3 tejto zmluvy v celom rozsahu. 

 

14. DORUČOVANIE 

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti, vyplývajúce z právneho vzťahu založeného 

touto zmluvou, sa budú doručovať na adresu sídla zmluvných strán. Písomnosti (napr. faktúry, 

výpoveď zmluvy, odstúpenie od zmluvy, uplatnenie zmluvnej pokuty) sa považujú za doručené 

aj  v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla zmluvnej strany vráti druhej 

zmluvnej strane ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo 

neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); 

v uvedenom prípade sa písomnosti považujú za doručené dňom, keď boli odosielajúcej zmluvnej 

strane vrátené i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

 

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

15.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie dvoch rokov odo dňa jej účinnosti. 
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15.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma jej stranami a účinnosť odo dňa 

nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej 

republiky. 

15.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni a za 

nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

ju vlastnoručne podpísali. 

15.4 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ dostane 2 rovnopisy 

a objednávateľ 3 rovnopisy. 

15.5 Táto zmluva obsahuje 3 prílohy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou a to: 
Príloha č.1 - Náplň pravidelnej kontroly funkčnosti DA  -   6mesačný cyklus 
Príloha č.2 - Rozsah zmluvnej údržby DA    - 12mesačný cyklus 
Príloha  č.3 - Rozsah zmluvnej údržby DA   - 24mesačný cyklus 

 

Za dodávateľa       Za objednávateľa  

V Košiciach dňa ....................    V Košiciach dňa ..................... 

 

 

.......................................................   ....................................................... 
            Ing. Peter Antal           prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

     Konateľ       rektor 
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Príloha č. 1 

 

NÁPLŇ PRAVIDELNEJ KONTROLY FUNKČNOSTI EZA 

Kontroly funkčnosti EZA budú vykonávať servisní pracovníci zhotoviteľa pravidelne jedenkrát za 6 
mesiacov. V čase medzi týmito kontrolami bude EZA pravidelne testovaný obsluhou v sedemdenných 
intervaloch. Ak v prípade testu DA bude zaregistrovaná závada, obsluha testujúca zariadenie preverí 
hlásenie potvrdí na č. (+421) 903 630 935 v zmysle tejto zmluvy. 
 

Popis kontrolných úkonov funkčnosti DA: 

a) kontrola stavu hladiny motorového oleja 

b) kontrola stavu hladiny paliva 

c) kontrola stavu hladiny chladiacej kvapaliny spaľovacieho motora 

d) kontrola indikátora zanášania vzduchového filtra 

e) kontrola napnutia klinového remeňa ventilátora 

f) kontrola funkčnosti odparovača (ak je na motore namontovaný) 

g) kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií 

h) kontrola čistoty ohrievača spaľovacieho motora 

i) kontrola stavu poistiek nabíjačky akumulátorových batérií 

j) kontrola čistoty akumulátorových batériíl)  

k) kontrola dotiahnutia svoriek a ich ochranného tukového náteru u akumulátorových batérií 

l) kontrola čistoty rozvádzača automatiky DA a dotiahnutia svoriek vodičov 

m) kontrola funkcie automatiky v polohe TEST 

n) skontrolovať funkčnosť ochrán DA 

o) vykonať výpadok elektrickej energie a po 10 min. dodávať potrebnú elektrickú energiu z DA. 

Kontrolovať chod motora generátora, odoberaná výkon a tesnosť spojov motora. Výpadok 

elektrickej energie sa vykonáva ak DA spoľahlivo pracoval v priebehu posledných 10 dní pri 

skutočnom výpadku elektrickej siete, alebo na výslovné želanie užívateľa o čom sa spraví zápis do 

montážneho listu. 

p) uvedenie DA späť do pohotovostného stavu 

q) kontrola stavu a čistoty strojovne (kabeláže) 

r) zápis dátumu kontroly funkčnosti DA, prípadne zistených a odstránených závad do prevádzkovej 

knihy. 
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Príloha č. 2 

 

ROZSAH ZMLUVNEJ ÚDRŽBY EZA 

DA využívané ako náhradné zdroje elektrickej energie odpracujú vzhľadom na charakter použitia len 

niekoľko motohodín ročne. Preto pre ne platia v porovnaní s DA pracujúcimi v priebehu celého roka 

odlišné intervaly údržby. Na DA budú pravidelne, vždy po 12 mesiacoch vykonávané nasledovné 

činnosti: 

 

a) všetky činnosti uvádzané v prílohe č.1 

b) výmena motorového oleja a filtrov oleja 

c) odstránenie kondenzátu z palivových filtrov spaľ. motora 

d) kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií, v prípade nutnosti výmena batérií 

e) vyčistenie vzduchového filtra spaľ. motora 

f) kontrola kvality chladiacej kvapaliny (odolnosť voči mínusovým teplotám), v prípade potreby 

doplnenie potrebného množstva nemrznúcej zmesi 

g) kontrola a doplnenie hladiny elektrolytu akumulátorových batérií 

h) v rozvádzači automatiky vykonať kontrolu dotiahnutia všetkých svoriek, kontrolu stavu 

opotrebenia kontaktov, čistoty relé a diaľkových riadiacich spínačov. 
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Príloha č. 3 

 

ROZSAH ZMLUVNEJ ÚDRŽBY EZA 

Každý druhý rok prevádzky DA musia byť vykonané nasledovné činnosti: 

a) všetky činnosti uvádzané v prílohe č. 2 

b) kontrola ložísk generátora 

c) vyčistenie vzduchového filtra (výmena je raz za štyri roky alebo ak DA odpracoval viac ako 500 Mh 

d) kontrola a prípadne nastavenie ventilov vôlí (ak DA odpracoval 900 Mh) 

e) kontrola nastavenia vstrekovačov, resp. ich výmena (ak DA odpracoval viac ako 900 Mh) 

f) kontrola dotiahnutia spojov generátora 

g) výmena chladiacej kvapaliny v chladiacom okruhu spaľovacieho motora 

h) výmena palivového filtra 

i) výmena vodného filtra (ak sa DA nachádza) 

 


