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Servisná zmluva č. 131 / 2022

Medzi: EMKOBEL, a.s.
firma
Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves
ulica/PSČ/miesto

v zastúpení Inq. Marián Bubeník, riaditeľ
pán

IČO 31 736 785
DIČ 2020032553
IČ DPH SK2020032553
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiociach L, Oddiel: Sa, vložka č. 830/V 

ďalej len objednávateľ

a firmou Weishaupt spol. s r.o._______
firma
Rákoš 8835/ 1, 960 01 Zvolen
ulica/PSČ/miesto

v zastúpení Radek Pospíšil, konateľ spoločnosti
pán

IČO 31 605 893
DIČ 2020476128
IČ DPH: SK2020476128

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici Oddiel: Sro, vložka č. 1905/S 

ďalej len dodávateľ

pre zabudované horáky Weishaupt špecifikované v prílohe č. 1, servisná zmluva je uzatvorená pre: 

2 x servisnú prehliadku horákov za rok, súčasťou jednej servisnej prehliadky 

je odborná prehliadka VTZ plynového sk. Ah, v zmysle vyhlášky 508/2009 Zb.z.

ročná čiastka spolu : 12 020,00 EUR*
‘ (dodatočne DPH v zákonnej výške)

Pre servisnú zmluvu platí rozsah prác uvedených v prílohe číslo 2. Pravidelné servisné prehliadky 
horákov v intervaloch uvedených v prílohe č. 1 budú vykonávané v pracovných dňoch v čase medzi 
07 .00 -16 .00  hod.

Platnosť zmluvy začína dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvné 
strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 2 rokov. Podpisom tejto zmluvy 
č. 131 / 2022, zaniká servisná zmluva č. 131 / 2015.
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Časový a dopravný náklad súvisiaci s odstránením poruchového stavu horáka sa účtovať nebude. 
Dodané a namontované náhradné diely dodávateľom budú fakturované po vykonaní prác.

V prípade poruchy zabezpečí dodávateľ nástup technika na opravu čo najskôr od nahlásenia 
poruchy objednávateľom. Poruchy budú nahlasované telefonicky, s následným zaslaním písomnej 
požiadavky. Pri odstránení poruchy chodu horáka si dodávateľ vyhradzuje, že v primeranom 
časovom intervale bude prevádzať súčasne paušálne servisné práce.

• 045/5321 665 Weishupt Zvolen
• 045/5321 338 Weishupt Zvolen
• 0903 501 371 Cúthová - servis
• servis@weishaupt.sk

Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :

príloha č. 1 zoznam horákov
príloha č. 2 výkony a podmienky pre paušálnu zmluvu

Zvolen 28.04.2022
miesto dátum

Weishaupt spol s r.o. 
Rákoš 8835/1, 960 01 Zvolen 
IČO * 31 605 893
DIČ 2020476128
IČ DPH: SK2020476128

onateľ

PhDr. Erika Cúthová, servis

Cm!l

EMKOBtl v. *. 
Rázusovi' 16*5 

052 OlySpIšsk.- M ov ' h -

. r . .

átum a podpis zákazníka

mailto:servis@weishaupt.sk


Príloha číslo 1
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Servisná zmluva č. 131 / 2022

Por.
č.

Interval
odbornej

prehliadky

Interval
servisnej
prehliadky

Miesto Názov Typ Rok
výroby

Výrobné
číslo Výkon

1. 2x 1 x

PKT 1

VIESSMANN Vitoplex 200 1250 kW

-w eishaupt- W M -G 20/2-A , ZM -LN 2018 40458967

2. 2x 1x Ratíškovice THP 1200 1250 kW

-w eishaupt- G7/1-D , Z M D N A 1996 4340196

3. 2x 1 x Ratíškovice THP 1200 1250 kW

-w eishaupt- G7/1-D , Z M D N A 1996 4340195

4. 2x 1x

PKT 2

VIESSMANN Vitoplex 200 1950 kW

-w eishaupt- G40/2-A , ZM -NR 1996 4345464

5. 2x 1 x VIESSMANN Vitoplex 200 1950 kW

-w eishaupt- G40/2-A , ZM -N R 1996 4345466

6. 2x 1 x VIESSMANN S x 2 1950 kW

-w eishaupt- W M -G 30/1-A , ZM -LN 2018 40458968

7. 2x 1 x

PKT 3

Ratíškovice THP 1200 1200 kW

-w eishaupt- G7/1-D , ZM D  NA 1996 4340181

8. 2x 1 x Ratíškovice THP 1900 1900 kW

-w eishaupt- G40/1-B , ZM -NR 1996 4345467

9. 2x 1x Ratíškovice THP 1900 1900 kW

-w eishaupt- G40/1-B , ZM -NR 1996 4345468

10. 2x 1 x

MIER 1

Ratíškovice NT 2000 2150 kW

-w eishaupt- G40/2-A , ZM 1999 5270891

11. 2x 1 x Ratíškovice NT 1600 1630 kW

-w eishaupt- G 8/1 -D, ZMD 1999 5271812

12. 2x 1x Ratíškovice THP 760 760 kW

-w eishaupt- G 5/1-D, ZMD 1999 4751353

13. 2x 1x

MIER 2

Ratíškovice THP 940 940 kW

-w eishaupt- G7/1-D, ZM D 1999 4754364

14. 2x 1 x Ratíškovice THP 940 940 kW

-w eishaupt- G7/1-D, ZMD 1999 4754365

15. 2x 1 x Ratíškovice THP 940 940 kW

-w eishaupt- G7/1-D , ZM D 1999 4754366

16. 2x 1 x

MIER 3

Ratíškovice THP 1500 1500 kW

-w eishaupt- G 8/1-D, ZM D 1999 4751223

17. 2x 1 x Ratíškovice THP 1500 1500 kW

-w eishaupt- G 8/1-D, ZM D 1999 4751224

t j j



Príloha číslo 1

18. 2x 1x Ratíškovice THP 1500 1500 kW

-w eishaupt- G 8/1 -D, ZM D 1999 4751225

19. 2x 1x

MIER 4

ČKD OW100 1150 kW

-w eishaupt- G7/1-D, ZM D LN 2004 5401387

20. 2x 1x ČKD OW100 1150 kW

-w eishaupt- W M -G 20/2-A 2021 40614744

21. 2x 1 x MIER 5 VIESSMANN Vitoplex 100 2300 kW

-w eishaupt- G40/2-A , ZM -NR 2008 5849822

22. 2x 1 x MIER 6 VIESSMANN Vitoplex 200 1950 kW

-w eishaupt- G40/2-A , ZM -NR 2008 5849821

23. 2x 1 x

Rázusová

Ratíškovice THP 940 940 kW

-w eishaupt- G7/1-D, ZM D  LN 2000 4895328

24. 2x 1 x Ratíškovice THP 1500 940 kW

-w eishaupt- G7/1-D, ZM D  LN 2000 4895329

25. 2x 1 x Ratíškovice THP 1500 940 kW

-w eishaupt- G7/1-D, ZM D LN 2000 4895330

26. 2x 1 x

Hviezdoslavova

ČKD KDVE 1040 kW

-w eishaupt- G7/1-D , ZMD 2002 5168430

27. 2x 1 x ČKD PGV 160 1700 kW

-w eishaupt- W M -G 20/2-A , ZM 2010 5999411

28. 2x 1 x Banícka ČKD PGVE 65 670 kW

-w eishaupt- W M -G 10/3-A , ZM 2011 40071019

29. 2x 1 x

Šoltésová

VIESSMANN Vitoplex 300 1250 kW

-w eishaupt- W M -G 20/2-A , ZM 2012 40084243

30. 2x 1 x ČKD PGV 160 1750 kW

-w eishaupt- W M -G 20/2-A , ZM 2011 40070977

31. 2x 1 x Východ 1 ČKD OW 160 1860 kW

-w eishaupt- W M -G 20/3-A , ZM 2011 40070491

32. 2x 1 x Východ 2 ČKD OW 160 1860 kW

w eishaupt W M -G 20/3-A , ZM 2008 5852619

33. 2x 1 x Západ 1 ČKD PGV 160 1700 kW

-w eishaupt- G30/2-A , ZM -NR 2006 5613712

34. 2x 1x Západ 2 ČKD PGV 160 1700 kW

-w eishaupt- W M -G 20/3-A , ZM 2008 5827863

35. 2x 1x Západ 3 ČKD PGV 160 1700 kW

-w eishaupt- G30/2-A , ZM -NR 2007 5685258

36. 2x 1x

Mestský úrad

ČKD PGV 100 1150 kW

-w eishaupt- W M -G 10/4-A , ZM-LN 2013 40194847

37. 2x 1 x ČKD KDVE 100 1040 kW

-w eishaupt- W M -G 20/2-A , ZM-LN 2021 40614743

38. 2x 1 x Smižany ČKD PGV 250 2650 kW

-w eishaupt- W M -G 30/1-A , ZM 2011 40076972



Príloha č. 2
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Výkony a podmienky pre paušálnu zmluvu firmy Weishaupt 
v neobchodnom styku.
1. Výkony
Dodávateľ vykonáva pre údržbu, dohodnutú na prednej strane, jednotlivo:

a) Servis horákov:
Rozsah prevedených prác pri servisnej práci na horáku (u plynových a kombinovaných horákov sa 
rozumie plynová regulačná a zabezpečovacia rada od hlavného plynového uzáveru horáka až po vlastný 
horák).

1. Skúška a vyčistenie 2

1.1 Ventilátorové koleso 2
1.2 Zapaľovacie elektródy 2
1.3 Kontakty zapaľovacieho transformátora 2
1.4 Trysky, trysková hlava pri tryskovom kríži 2
1.5 Plamencová hlava a stavacie dosky 2
1.6 Vložka filtra 2
1.7 Vzduchová klapka 2
1.8 Ovládací motor 2
1.9 Čidlo plameňa 2
1.10 Premazanie motora 2

2
2

. Funkčné preskúšanie

1 Regulačný termostat/manostat
2 Poisťovací termostat/manostat
3 Strážca min. stavu hladiny vody v kotli
4 Bezpečnostný čas
5 Núdzový vypínač
6 Uvedenie do prevádzky horáka
7 Zapaľovacie zariadenie
8 Čidlo tlaku vzduchu
9 Čidlo tlaku plynu
10 Ionizácia
11 Tlak olejového tlakového čerpadla horáka
12 Plynová rada, ktorá sa nachádza 

v bezprostrednej blízkosti horáka medzi 
mechanickým uzáverom a horákom, preskúšať 
na tesnosť. Olejový rozvod medzi horákom a 
hlavným uzáverom horáka preskúšať na 
tesnosť (odstránenie netesnosti bude 
faktúrované podľa skutočných nákladov ).

b) Všeobecné kontrolné práce
Kontrola výmeny vzduchu v kotolni.
Kontrola stavu hladiny vody vo vykurovacom systéme (prípadné doplnenie vody musí byť od 
prevádzkovateľa zvlášť požadované).

c) Preskúšanie tepel. výkonu a kvality spaľovania
Pri každom servisnom zásahu, vystavenie protokolu o nameraných hodnotách, odpovedajúcich 
slovenským predpisom o ochrane ovzdušia ako dôkaz optimálneho spaľovania (dymivosť, CO, C02, O2 
NOx,, teplota spalín).

d) Časový náklad súvisiaci s výmenou od nás dodaných defektných dielov horáka počas 
prevedenia pravidelného servisu alebo likvidácie poruchového stavu horáka sa účtovať nebude.
Výnimku tvoria náklady spojené s výmenou plynových armatúr zo závitovým prevedením. Rozsah prác 
bude účtovaný podľa skutočne nabehnutých nákladov.

e) Drobné montážne spojovacie diely nie sú súčasťou našej dodávky a nebudú ani účtované.
Potrebné náhradné diely budú účtované a prípadne môžu byť prostredníctvom technika oprávneného 
k účtovaniu priamo na mieste finančne vyrovnané.

f) Odstránenie nahlásenej poruchy chodu horáka.
Pri odstránení poruchy chodu horáka si vyhradzujeme, že v primeranom časovom intervale budeme 
prevádzať súčasne paušálne servisné práce na horáku.

g) Pokiaľ je dohodnuté viac než jeden pravidelný servis počas roka, tak sa prevádzajú tieto práce 
pravidelne vždy pred a po skončení vykurovacej sezóny.
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h) Odstránenie škôd, kde príčinou poruchy nie je zlyhanie horáka, nie je do zmluvy o údržbe 
zahrnuté. Toto sa týka najviac škôd, spôsobených:
Chybnou obsluhou zariadenia v dôsledku nedodržovania prevádzkového predpisu, nedbalosti, 
nesprávne nastavenými, poprípade chybnými časovými hodinami alebo termostatmi, prázdnymi 
nádržami vykurovacieho oleja, chybnými poistkami a prívodmi, chybným alebo nesprávnym prívodom 
prúdu, príliš nízkym prívodným tlakom plynu alebo príliš vysokým kolísaním tlaku plynu, zmenou zloženia 
plynu, závadami na vykurovacích kotloch, nesprávnym čistením vykurovacích kotlov, zásobníkov oleja 
alebo inými zásahmi zo strany tretích osôb, použitím nevhodných vykurovacích olejov, ako i 
vykurovacích olejov, ku ktorým boli pridané ochranné prostriedky proti korózii, parafínovými vylúčeninami 
v skladovacích nádržiach a vedenia oleja, ohňom, zlomením, mrazom, koróziou a vodou, poškodeným 
alebo nesprávne namontovaným vedením spalín.
Kominárske poruchy na komínoch u zariadení, u ktorých už nie je možné zlepšiť spaľovacie hodnoty, 
alebo ktoré sú spôsobené znečistenými či netesnými kotlami.
Náklady na zistenie a prípadné odstránenie vzniknutých chýb účtuje dodávateľ zákazníkovi po 
preukázaní.

2. Zodpovednosť za chyby a omeškanie
a) Za chyby výkonu vrátane skrytých chýb ručí dodávateľ s vylúčením ďalších nárokov následovne: 
Dodávateľ opraví bezplatne všetky také práce a dodávky, ktoré sú vplyvom okolností v okamžiku 
dodania nepoužiteľné, alebo čo do svojej použiteľnosti podstatne obmedzené. Zjavné chyby je nutné 
oznámiť písomne príslušnej pobočke pod stratou práv zo zodpovednosti za chyby do 14 dní, skryté 
chyby do šesť mesiacov po skončení dotyčného výkonu.
b) K vykonaniu všetkých opráv, ktoré po dôkladnom uvážení uznal dodávateľ za nutné, poskytne 
objednávateľ po dohode s dodávateľom potrebnú dobu a príležitosť, inak je dodávateľ zbavený 
zodpovednosti za chyby. Zodpovednosť ďalej odpadá, ak boli na predmete dodávky prevedené zásahy 
alebo zmeny inak, než osobami poverenými dodávateľom. Jedine v naliehavých prípadoch ohrozenia 
prevádzkovej bezpečnosti, o ktorých musí byť dodávateľ ihneď vyrozumený, alebo ak je dodávateľ 
v omeškaní s odstránením chyby, má objednávateľ právo, aby dal chybu odstrániť sám, alebo treťou 
osobou, a aby požadoval od dodávateľa primeranú náhradu svojich nákladov.
c) Ďalšie nároky objednávateľa, zvlášť však nárok na náhradu škôd, ktoré nevznikli na predmete 
dodávky samej sú vylúčené, pokiaľ to zákon pripúšťa.
d) Ak nedodrží dodávateľ svoju povinnosť odstrániť chybu do 30 dní od termínu prevedenia služby 
a upomenutia, má zákazník právo vypovedať bez lehoty zmluvy o údržbe. Ďalšie nároky, zvlášť však na 
náhradu škody z titulu predĺženia alebo nesplnenia, sú vylúčené.

3. Platobné podmienky
Poplatok za údržbu sa účtuje na základe vystavenej objednávky k začiatku zmluvného roka a je splatný 
do 14 dní po obdržaní faktúry. Firma je povinná prevádzať údržbu len po tom, keď zákazník poplatok 
zaplatil.
Pri zmene mzdovej úrovni o viac než 5 % od posledného stanovenia poplatkov za údržbu môže 
dodávateľ poplatok za údržbu o plnú percentuálnu zmenu mzdovej úrovni od začiatku budúceho 
zmluvného obdobia znížiť či zvýšiť. Pri zvýšení poplatkov môže objednávateľ behom 14 - dennej lehoty 
po obdržaní oznámenia zmluvy o údržbe po účinnosti zvýšenia vypovedať.

4. Vedľajšie dojednania a doplnky k tejto zmluve vyžadujú ku svojej platnosti písomnú formu.

5. Miesto plnenia a príslušnosť súdu
a) Miestom plnenia pre všetky záväzky z tejto zmluvy je Zvolen.
b) Písomné oznámenia dodávateľovi, predpokladané touto zmluvou, je nutné smerovať priamo do sídla 
dodávateľa vo Zvolene, Rákoš 8835/1, alebo do príslušnej pobočky. Oznámenia montérom sú neplatné.
c) Pre všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy vrátane zmenkových žalôb je príslušný súd vo Zvolene. 
Dodávateľ je tiež oprávnený podať žalobu na súd, ktorý je príslušný podľa sídla objednávateľa, pokiaľ to 
je právne prípustné.

Stav: marec 2008


