
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo: Základná servisná činnosť 

                                        

                                  Zmluvné strany: 

 

1.1 Objednávateľ : 

Obchodný názov :    „FÉNIX“, zariadenie sociálnych služieb Levice 

Sídlo:                        Komenského  č. 29,  934 01  L E V I C E 

Zastúpený:                 PhDr. Robertom Budinským MBA, štatutár zariadenia 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                 7000306861/8180 

IBAN:                        SK3781800000007000306861 

IČO:                      00596825   

DIČ:             2021224128  

E-mail:            fenix@fenixlevice.sk 

 

 

 

1.2   Dodávateľ: 

Obchodný názov:        Martin Mach HM servis  

Sídlo:                          Mládežnícka ul. 1499/36, 934 05 Levice    

Zastúpený:                  Martin Mach   

Bankové spojenie:      Československá obchodná banka a.s.  

Číslo účtu:                   4008486154/7500   

IBAN :                         SK 5975000000004008486154 

IČO:               32578105             

DIČ:                            1031156247    

Číslo živn. registra:     402-5919   

                         

                                                           

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1)   Predmetom tejto zmluvy bolo vykonávanie pravidelnej preventívnej údržby, servisných 

služieb, odborných prehliadok, kontroly v medziobdobí a vyslobodzovanie osôb do 1 hodiny 

od nahlásenia v priebehu dvoch rokov v rámci štvrťročnej paušálnej platby. 

2)     Predmet zmluvy a činnosť na výťahoch sa riadi vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z  

účinných technických STN a  EN všeobecne záväzných predpisov a pokynov, mazacích plánov. 
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3)     Základná servisná činnosť na výťahoch obsahuje podľa STN 27 4002 o prevádzkovaní 

         výťahov: 

         -   Vykonávanie medzi obdobných prehliadok – činnosť výťahového technika /čl.49/ 

         -   Vykonávanie pravidelných odborných prehliadok – činnosť revízneho technika 

         -   Skúšky po opravách výťahov v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z 

         -   Mazanie a doplnenie olejov zariadenia podľa mazacieho plánu. Pomocný materiál, 

oleje, mazadlá a čistiace prostriedky sú zahrnuté v cene a ich likvidáciu zabezpečí dodávateľ 

v súlade so zákonom. 

         -    Vykoná dozorcu  výťahu  

         -    Kompletizovanie a udržiavanie technickej dokumentácie, revíznych kníh 

Základná servisná činnosť sa vykonáva na nasledujúcich výťahoch: 

1.   Komenského 27      TRA BRNO              41882922 nosnosť 250 kg 

2.   Komenského 29      TRA BRNO              41882923 nosnosť 250 kg 

3.   Komenského 31      TRA BRNO              41882924 nosnosť 250 kg 

4.   Komenského 33      TRA BRNO              41882925 nosnosť 250 kg 

 

4)  Konkrétne zásahy boli riešené na základe potrieb,  požiadaviek a finančných možností 

objednávateľa formou objednávok. 

 

 

Článok II. 

Miesto plnenia 

 

Predmetná činnosť sa vykonávala v nasledovnom mieste plnenia: 

„FÉNIX“, zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského  29,  934 01 Levice 

 

 

 

 

Článok III. 

Ukončenie zmluvy 

 

1.    Zmluvné strany týmto ukončujú Zmluvu o dielo zo dňa 6.7.2020 č. 2020/000976 účinnú 

od 8.7.2020 touto dohodou, ktorá bola uzatvorená medzi oboma stranami, k 31.5.2021 podľa 

článku IX. Záverečné ustanovenia bod 3. a 4. hore uvedenej zmluvy. 

 

 

Článok IV. 

  Záverečné ustanovenie 

 

1. Táto dohoda predstavuje úplné dojednania medzi zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu 

tejto dohody a nahrádza všetky predchádzajúce ustanovenia ohľadom predmetu tejto dohody.   



2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke zariadenia „FÉNIX", 

ZSS Levice. 

3.   Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 

poskytovateľ a dve vyhotovenia obdrží objednávateľ. 

 

V Leviciach 27.4.2021 

 

 

 

    PhDr. Robert Budinský, MBA, riaditeľ                      Martin Mach HM servis                                                  

„Fénix", Zariadenie sociálnych služieb Levice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základnú  finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole  

vykonal/a/: 

finančná operácia, alebo jej časť:. Ukončenie zmluvy o dielo : na základnú servisnú činnosť osobných výťahov  

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať.  

 

Ing. Miroslava Šebőková, ekonómka     Podpis: ...........................        dátum vykonania ZFK: 26.4.2021 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať. 

 

Mgr. Denisa Hlavácsová, MBA ved. prevádzkov.úseku  Podpis: ...............    dátum vykonania ZFK: 26.4.2021 

 

 

-Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať. 

 

PhDr. Robert Budinský, MBA, riaditeľ    Podpis: ...........................  dátum vykonania ZFK: 26.4.2021 

 


