
Dodatok č. 1 k zmluve 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   

                          

 

Týmto dodatkom sa menia a dopĺňajú nasledovné články zmluvy: 

                                                 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

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 
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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 

 

 

Článok IV. 

  Cena za vykonanie predmetu zmluvy a spôsob platby 

1.   Cena za poskytnutú službu uvedenú v predmete tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán a to nasledovne: v paušálnej štvrťročnej platbe vo výške 230,-- Eur s DPH. 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenie 

 

6.   Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke 

zariadenia „FÉNIX", ZSS Levice. 

7.   Dodatok k Zmluve sa uzatvára na dobu určitú od 1.7.2019 do 31.7.2020. 

8.  Ostatné články a body Zmluvy zostávajú v platnosti počas trvania zmluvy. 

 

V Leviciach 20. 5. 2019 

 

 

 

    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:. uzavretie dodatku k zmluve o dielo : na základnú servisnú činnosť výťahov  

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej.  

 

Alžbeta Melichová, ekonómka     Podpis: ...........................        dátum vykonania ZFK: 13.5.2019 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

 

Mgr. Denisa Hlavácsová, MBA ved. prevádzkov.úseku  Podpis: ...............    dátum vykonania ZFK: 13.5.2019 

 

 

-Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

 

PhDr. Robert Budinský, MBA, riaditeľ    Podpis: ...........................  dátum vykonania ZFK: 13.5.2019 

 


