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Objednávateľ: 

Názov 
Sídlo 
IČO 
DIČ 

SERVISNÁ ZMLUV A VÝŤAHOV-

Zmluva o dielo č. 7/5/2013 

uzavretá v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi 

Mesto Zlaté Moravce 
ul. 1.mája 2, 95301 Zlaté Moravce 
00308676 
2021058787 

Bankové spojenie VÚB Nitra 
Číslo účtu 33422162/0200 
V zastúpení 
Číslo tel. 

Zhotoviteľ: 

Názov 
Sídlo 
IČO 
IČ - DPH 

Ing. Peter Lednár, primátor 
037 69 239 25 . 

a 

Anton Bielik - LIFT SERVIS 
A. Kmeťa č. 32, 93401 Levice 
14117088 
SK1020376159 

Bankové spojenie 1141303253/0200 VÚB Levice 
Čísl. živn. registra ObÚ Levice, č.: 402-1382 
Číslo tel. 036/6317540 
E-mail: liftservis@stonline.sk 

Preambula 

1. Zmluvné strany dňa 20.12.2012 uzatvorili Servisnú zmluvu výťahov - zmluvu 
o dielo č. 20/11/2012, predmetom ktorej je prevzatie a vykonávanie komplexnej starostlivosti 
o zdvíhacie zariadenia v správe objednávateľa, a to: potravinový výťah - 3 ks - nosnosť 100 
kg v MŠ Žitavské nábrežie, šikmá schodisková plošina SP 150 Omega, nosnosť 250 kg 
v ZOS Rovňanova 3 a Stropné zdvižné zariadenie Guldmann GH2F, nosnosť 200 kg v ZOS 
Rovňanova 3, Zlaté Moravce. 

2. Predmetom tejto Servisnej zmluvy výťahov - zmluvy o dielo č. 7/5/2013 je 
prevzatie a vykonávanie komplexnej starostlivosti o výťahy v správe objednávateľa uvedené 
v tejto zmluve, pričom súčasťou tejto zmluvy o dielo sa stáva aj záväzok zhotoviteľa 

vykonávať prevzatie a vykonávanie komplexnej starostlivosti o zdvíhacie zariadenia uvedené 
v ods. 1 Preambuly, t.j . uvedené v Servisnej zmluve výťahov č . 20/11/2012. 



3. Zmluvné strany sa dohodli podľa § 516 Občianskeho zákonníka, že uzatvorením 
tejto Servisnej zmluvy výťahov - zmluvy o dielo Č . 7/512013 sa zrušuje a zaniká Servisná 
zmluva výťahov - zmluva o dielo Č. 20/11/2012, pričom práva a povinnosti vyplývajúce zo 
zrušovanej Servisnej zmluvy výťahov - zmluvy o dielo Č . 20/11 /2012 sú za rovnakých 
zmluvných podmienok upravené v tejto Servisnej zmluve Č . 7/512013 . 

Čl. I. 
Všeobecné ustanovenie 

1.1. Touto zmluvou sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa predmet diela podľa 
.91. II. a obje9návateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie. 

Čl. II. 
Predmet diela 

2. Predmetom diela je prevzatie a vykonávanie komplexnej starostlivosti o zariadenia 
a výťahy v správe objednávateľa uvedené v bode 7.2. tejto zmluvy, a to: 

2.1 .1. Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok v termínoch v zmysle vyhlášky Č. 

50812009 Z.z. 
2.1.2. Skúšky po opravách výťahov v zmysle vyhlášky Č. 50812009 Z.z. 
2.1.3. Neodkladné odstraňovanie bežných prevádzkových porúch a závad zistených pri 

odborných prehliadkach a odborných skúškach tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť 
pri prevádzke výťahov. 

2.104. Preventívne opravy. 
2.1.5. Opravy po živelných udalostiach. 
2.1 .6. Opravy po zásahu neoprávnených osôb - nedbalostné a úmyselné poškodenie. 
2.1.7. Činnosti pri opakovaných úradných skúškach. 

Čl. m. 
Vykonanie d~la 

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo 
v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela. 

3.2. Pri vykonávaní predmetu diela postupuje zhotoviteľ podľa čl. IV. tejto zmluvy. 
3.3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením. 

304. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za vzniknuté škody spôsobené neoprávneným zásahom 
inej osoby. 

3.5. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie platných predpisov pre prevádzkovanie 
vyhradených zdvíhacích zariadení v plnom rozsahu a prípadné sankcie týkajúce sa 
porušenia platných predpiso'v sa zaväzuje znášať ako svoju škodu. 



Čl. IV. 
Povinnosti zhotovitel'a 

Zhotoviteľ je povinný: 
4.1. Vykonávať práce kvalitne a dodržiavať rozsah príslušných právnych predpisov 

a noriem a mazacích plánov výrobcov. 
4.2. Odstrániť bežnú poruchu do 24 hodín od nahlásenia. 
4.3. Plniť všetky povinnosti podľa čl. II. tak, aby objednávateľovi nevznikla škoda z titulu 

neplnenia si povinnosti zhotoviteľom. 
4.4. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škody ním zavinené, resp. spôsobené. 
4.5. Informovať objednávateľa o·zmenách, ktoré n~stanú pri zabezpečovaní prevá~zky 

výťahu. 

4.6. Informovať objednávateľa o dôvodoch nepojazdnosti výťahov. 
4.7. Zhotoviteľ je povinný zapisovať úkony vyplývajúce z STN do revíznych kníh 

výťahov. 

4.8. Zhotoviteľ je povinný označiť štítkom výťahy, ktoré sú v jeho kompletnej 
starostlivosti. 

Čl. V. 
Povinnosti a práva objednávatel'a 

5. 1 Objednávateľ je povinný: 
5.1.1. bez zbytočného odkladu nahlásiť poruchu výťahu na telefónnom čísle zhotoviteľa alebo 

osobne v mieste jeho prevádzky, 
5.1.2 Sprístupniť zhotoviteľovi všetky objekty na výkon činnosti podľa čl. II. tejto zmluvy. 
5.2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonanie diela. 

Čl. VI. 
Nahlasovanie požiadaviek pre plnenie predmetu zmluvy 

6.1. Kontaktné údaje zhotoviteľa 
v časovom rozmedzí 
Č. tel. 
mobil 
fax 
E-mail 

Levice, Andreja Kmeťa 32 
pondelok - piatok 700 

- 15 oo hod. 
036/6317 540 
0903405567 

036/633 4890 
liftservis@stonline.sk 

Čl. VIT. 
Cena diela 

7.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu článku II. bodu 2.1.1. až 2.1.7. tejto 
zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 a nasl. zákona Č. 18/1996 
Z.z., zákona o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými 
ustanoveniami vyhlášky MF SR Č. 87/1996Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR Č. 
18/1996 Z. z. o cenách. 



72 .. S' . . d ' UplS zana em 
Cena 

Cena 
Počet bez Cena 

Názov VTZ prevádzka 
ks 

periodicita 
DPH 

s DPH 
( €) 

(€/ks) 
(€/ks) 

Potravinový 
MŠ 

výťah, 
Ac3 Žitavské 3 6 mesiacov 41 49,20 147,60 

nosnosť 100 
kg 

nábr. 

Potravinový 
výťah, 

Ac3 
MŠ 

1 6 mesiacov 41 49,20 49,20 
nosnosť 100 Štúrova 

kg 
Osobný DOS 

nákladný Ac1 Rovňanova 3 3 mesiace 39 46,80 140,40 
výťah 1,3,5 

Doplnková 
služba: 

Dozorovanie Podľa 

osobných STN274002 3 týždenne 3 3,6 43,20 
nákladných čl.48 

výťahov 

Šikmá 
schodisková 

DOS 
plošina SP 

Bi Rovňanova 1 
6 mesiacov 

49 58,80 58,80 
150 Omega, (výrobca) 
nosnosť 250 - 3 

kg 
Stropné , 

zdvižné -

zariadenie DOS 
6 mesiacov 

Guldmann nezaradené Rovňanova 2 
(výrobca) 

49 58,80 117,60 
GH2F, 3 

nosnosť 200 
kg 

7.3. Činnosti pri opakovanej úradnej skúške vid'. cenník. 
7.4. Práce budú rozpočtované podľa cenníka - Príloha č. 1, ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. Položky, ktoré neobsahuje tento cenník budú účtované 
v hodinovej zúčtovacej sadzbe /HZS/13,27EUR /hod. Uvedené ceny sú bez aktuálnej 
DPH. 

7.5. V prípade dopravy sú dopravné náklady: 0,40 EUR / km bez DPH. 
7.6. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v lehote 14 dní od dňa doručenia. 
7.7. Zhotoviteľ bude garantovať po dobu platnosti tejto zmluvy dohodnutú cenovú úroveň 

s možnosťou úpravy v súlade s cenovými opatreniami vydanými MF SR alebo 



oficiálnymi inflačnými vplyvmi, týkajúcimi sa predmetu tejto zmluvy po vzájomnej 
dohode zmluvných strán. 

Čl. vm. 
Zmluvná pokuta 

8.1 . Objednávateľ má právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z mesačnej fakturácie za, jeden výťah/zariadenie za každý prípad zvlášť, ak zistí vady 
diela spôsobené nekvalitne vykonanou prácou. 

8.2. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať zmluvnú pokutu objednávateľovi za oneskorenú 
úhradu faktúry vo výške 0,05 % za každý deň omeškania úhrady 

Čl. IX. 
Osobitné ustanovenie 

9.1 . Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo na dodaný materiál po uhradení plnej výšky 
ceny dodaného materiálu. 

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú v záručnej dobe. 

Čl. x. 
Záverečné ustanovenia 

10.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2014. 
10.2. Zmluva zaniká: 
a)Výpoveďou i bez udania dôvodu, v takomto prípade je výpovedná lehota 6 mesiacov 

a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

b) Písomnou dohodou zmluvných strán. Dohoda o zrušení zmluvy musí mať písomnú formu, 
podpísanú štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

c) Každá zmluvná strana môže zmluvu vypovedať pri podstatnom porušení plnenia zmluvy 
písomnou výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začne 

plynúť od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 
10.2.1. Za podstatné porušenie plnenia zmluvy sa u objednávateľa považuje neuhradenie 

vykonaných, odsúhlasených prác a dodávok za čas dlhší ako 30 dní. 
10.2.2. Za podstatné porušenie plnenia zmluvy sa u zhotoviteľa považuje: 
a) Nevykonávanie odborných prehliadok a skúšok výťahov, 
b) Neodstránenie závad, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky výťahov. 
10.3. Pokiaľ budú zrušené, zmenené alebo upravené predpisy, na ktoré sa viaže táto zmluva, 
zhotoviteľ predloží do 30 dní od vzniku zmeny objednávateľovi návrh dodatku zmluvy 
zodpovedajúci novým podmienkam. Takýto dodatok podpisom obidvoch zmluvných strán 
nadobudne platnosť k termínu vzniku zmeny, pokiaľ nebude dojednané inak. 

10.4. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné robiť len po 
predchádzajúcom odsúhlasení zmluvných strán vo forme písomného dodatku. 

10.5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
10.6. V prípade zániku ktorejkoľvek zmluvnej strany prechádzajú všetky práva a povinnosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy na právneho nástupcu zaniknutej zmluvnej strany. 



10.7. Zmluva je vyhotovená troch vyhotoveniach, z toho objednávateľ prevezme 2 
vyhotovenia a zhotoviteľ prevezme 1 vyhotovenie. 

10.8. Zhotoviteľ ako i objednávateľ vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá medzi 
účastníkmi spôsobilými na právne úkony slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, 
nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

10.9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a právne účinky 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke objednávateľa. 

V Zlatých Moravciach dňa 

Objednávateľ 

Mesto Zlaté Moravce 
Zhotoviteľ 

Anton Bieli~S 

Anton Bielik 

UJl111' $IEl&rB 
~ II OprtlVG výt'IÚIO' 
Á. Kaet'1I 31, '3405 LniN 

ItJO: 14U7fJU II D~6: SDI1IJ1UJf 



Príloha č.l k zmluve č. 7/5/2013 

Cenník prác 

opravy, mazanie, odborné prehliadky a skúšky výťahov 

LIFT servis Levice 

Výkon Mer. EUR 
edn. 

1000 Príprava a ukončenie opravy, vyhľadanie závady ks 4,38 
1001 Vyčistenie a zriadenie chrániča ks 2,66 
1002 Výmena chrániča ks 5,61 
1003 Výmena tavnej poistky ks 0,76 
1004 Výmena hlavice tavnej poistky ks 1,03 
1005 Výmena dotyku ks 1,29 
1006 Výmena článku UZ ks 2,49 
1007 Vyčistenie a zriadenie KV ks 5,38 
1008 DM výmena spínača KV ks 11,25 
1009 Oprava zriadenia el. KV ks 6,94 
1010 Výmena za iný typ s úpravou KV ks 21,78 
1011 KVZ,DM alebo výmena ks 11,65 
1012 KVZ, vyčistenie, nastavenie zástavok ks 11,25 
1013 KVZ, výmena pružiny~ nastavenie ks 6,44 
1014 Výmena OR /obmedzovaf rýchlosti! ks 16,96 
1015 Výmena OR za iný typ s úpravou ks 38,44 
1016 Zriadenie a nastavenie OR ks 15,07 
1017 Oprava dotykov a aretácia stýkača ks 3,02 
1018 Vyčistenie a nas~venie stýkača ks 4,35 
1019 Výmena stýkača ks t 12,05 
1020 Výmena stýkača za iný typ ks 18,19 
1021 Výmena cievky, odporu - stýkača ks 4,18 
1022 Relé oprava, vyčistenie, zriadenie ks 3,15 
1023 Relé výmena s päticou ks 1,96 
1024 Relé výmena s letovaním ks 10,72 
1025 Relé výmena za iný typ ks 13,81 
1026 Relé výmena poschodovej vložky VKR 3 ks 18,19 
1027 Relé výmena poschodovej vložky VBN 3 ks 20,05 
1028 Relé výmena poschodovej vložky SP' 40 ks 21 ,84 
1029 Relé výmena poschodovej vložky VRN 3 ks 26,62 
1030 Rele - dielenská oprava poch. vložky, všetky typy ks 67,48 
1031 Transformátory - výmena bez úprav ks 5,38 
1032 Transformátory - výmena za iný typ ks 13,28 
1033 Transformátory - oprava, dotiahnutie svoriek ks 1,73 
1034 Diódy - oprava na mieste ks 2,16 
1035 Diódy - výmena komplet ks 4,18 



1036 Diódy - výmena diódového mostíka 
1037 Tranzistor, diódy, odpor kondenzátor - DM, výmena 

1038 Svorkovnica - oprava, dotiahnutie 
1039 Svorkovnica - výmena 
1040 Rozvádzač - vyčistenie, nastavenie VRK, VBN 
1041 Rozvádzač - vyčistenie VCN, VRN, SP 40, JD 100 

1042 Rozvádzač - výmena VKR, VBN 
1043 Rozvádzač - výmena VCN, VRN, SP 40, ID 100 
1044 Rozvádzač - úprava za iný typ rozvádzača 
1045 Rozvádzač - oprava reléovej pamäti 
1046 Rozvádzač - výmena pamäti 
1047 Rozvádzač - kopírka - oprava zriadenia 
1048· Ropádzač - DM tyristorovej ochrany BTJ 
1049 Rozvádzač - oprava tyristorovej ochrany BTJ 
1050 Rozvádzač - výmena relé systému za elektroniku 
1051 Brzda - vyčistenie, zriadenie, premazanie čeľustí 
1052 Brzda - demontáž LM 6, 12 
1053 Brzda - demontáž LM 24, 48 
1054 Brzda - výmena obloženia v dielni LM 6, LM 12 
1055 Brzda - výmena obloženia v dielni LM 24, LM 48 
1056 Brzda - oprava elektromagnetu 
1057 Brzda - výmena elektromagnetu 
1058 Oprava el. motora - vymedzenie axiálnej vôle 
1059 El. motory - demontáž, zriadenie na mieste 2,5 kw 
1060 El. motory - demontáž, zriadenie na mieste 3,5 kw 
1061 El. motory - demontáž, zriadenie na mieste 5 kw 
1062 El. motory - demontáž - výmena za rovnaký typ 2,5 kw 
1063 El. motory - demontáž - výmena za rovnaký typ 3,5 kw 
1064 El. motory - demontáž - výmena za rovnaký typ 5 kw 
1065 El. motory - zosúosenie do osi stroja 2,5 kw 
1066 El. motory - zosúosenie do osi stroja 3,5 kw 
1067 El. motory - zosúosenie do osi stroja 5 kw 
1068 Hlavný vypínač - vyčistenie, nastavenie 
1069 Hlavný vypínač - demontáž , výmena 
1070 Hlavný vypínač - demontáž , výmena za iný typ 

1071 Stroje a ich časti DM prevodovky stroja Sl, S2 
1072 Stroje a ich časti DM prevodovky stroja S3 
1073 Stroje a ich časti DM prevodovky stroja S4 
1074 Stroje a ich časti DM prevodovky stroja S5 
1075 Stroje a ich časti DM trakčného kola stroja S3, S4, transport 
1076 Stroje a ich časti DM trakčného kola stroja S5 -transport 
1077 Stroje a ich časti - pretesnenie prevodovky pri montáži stroja Sl, S2 
1078 Stroje a ich časti - pretesnenie prevodovky pri montáži stroja S3 
1079 Stroje a ich časti - pretesnenie prevodovky pri montáži stroja S4 
1080 Stroje a ich časti - pretesnenie prevodovky pri montáži stroja S5 
1081 Stroje a ich časti - DM Fremy stroja S3,4 
1082 Stroje a ich časti - DM oporného ložiska stroja /nízke, vysoké/ 
1083 Stroje a ich časti - DM odkláňacej kladky stroja /všetky druhy/ 
1084 Stroje a ich časti DM reťazovej kladky stroja /všetky druhy/ 

1085 Stroje a ich časti - doplnenie maznice oporného ložiska stroja, premazanie 
1086 Doplnenie oleja v prevodovke bez rozdielu stroja 
1087 Výmena oleja v prevodovke bez rozdielu stroja 
1088 Výmena axiálneho ložiska 
1089 Výmena skrine axiálneho ložiska 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

4, 
3,& 
9,92 
10,72 
15,83 
23,00 
36,81 
29,08 
26,59 
41,39 
26,06 
13,28 
15,80 

125,7L 

6,41 

9,96 
11 ,25 
26,06 

35,29 
6,14 

11 ,55 
21 ,97 
17,39 
22,51 
48,83 
27,62 
31 ,70 
59,82 
7,97 
9,39 
18,29 
6,27 
13,71 
21 ,58 
86,90 
107,}: 
150,8( 

t 
214,7( 

125,2L 

167,6ť 

20,95 
26,59 
31 ,70 
41 ,39 
77,71 
13,14 
56,50 
35,78 

4,15 
3,58 
16,36 
15,83 
25,29 



1090 Spojka motora - vyčistenie, odmastenie 
1091 Spojka motora - výmena gúm /bez rozdielu vel'kostiJ 
1092 Spojka motora - demontáž, montáž 

Uvol'nenie nosných orgánov, zabezp. kabíny a protiváhy OV - NV, výťah do nosnosti do 500 
1093 kg 
1094 Uvol'nenie nosných orgánov, zabezpečenie kabíny a protiváhy OV - NV, výťah nad 500 kg 
1095 Príplatok - strojovňa dole 
1096 Osvetlenie strojovne, výmena žiarovky 
1097 Osvetlenie strojovne, výmena osvetl'ovacieho telesa 

1098 Osvetlenie 

1099 Kabína - spínač SV - 1,2,3 oprava, nastavenie 
1100 Kabína - spínač SV - 1,2,3 výmena, nastavenie 
1101 Kabína - výmena - nastavenie snímača VMS 1 
1102 Kabína - dverný spínač, oprava - nastavenie 
1103 Kabína - nastavenie klinu prepínačov 
1104 Výmena ovládacej. páky výťahu 
1105 Oprava, zriadenie kabínových dverí 
1106 DM kabínových dverí 
II 07 Zasklenie kabínových dverí 
1108 Kabína - doplnenie, montáž vetracích inriežok 
1109 Kabína - doplnenie rohovej lišty 
1110 Kabína - doplnenie /výmena! lanovej svorky, štítku, návodu 
1111 Kabína - upevnenie stien /uholniky/ 
1112 Montáž madla kabo dverí 
1113 Montáž madla kabíny 
1114 Výmena krytu TPK 
1115 Montáž líšt na kabínové dvere 
1116 Tlačítková skriňa /kabína!, výmena tlačítkového elementu 
1117 Tlačítková skriňa /kabína!, oprava celej skrine 
1118 Tlačítková skriňa /kabína!, výmena celej skrine do 8 stanic 
1119 Tlačítková skriňa /kabína!, výmena celej skrine nad 8 stanic 
1120 Tlačítková skriňa /kabína!, doplnenie vložky na kl'úč - prepínač 
1121 Magnet OM 48/10 V - /kabína! oprava, nastavenie 
1122 Magnet OM 48/10 V - /kabína! demontáž - výmena 
1123 Magnet OM 48/10 V - /kabína! výmena silónových držiakov 
1124 Magnet OM 48/l0 V - /kabína! výmena magnetu 
1125 Magnet OM 48/l0 V - /kabína! výmena pumpičky, výmena koženého piestiku 
1126 Magnet OM 48 V BRNO /kabína! oprava, nastavenie krivky a magnetu 
1127 Magnet OM 48 V BRNO /kabína! výmena magnetu 
1128 Magnet OM 48 V BRNO /kabína! výmena kriÝky 
1129 Svetlo v kabíne - oprava 
1130 Svetlo v kabíne - výmena žiarovky 
1131 Svetlo v kabíne - výmena osvetl'ovacieho telesa 
1132 Svetlo v kabíne - výmena krytu osvetľovacieho telesa 
1162 Svetlo v kabíne - montáž, zapustenie telesa 
1133 Vlečný kábel - vyrovnanie, upevnenie pri vytrhnutí 
1134 Vlečný kábel - oprava pri vytrhnutí 
1135 Vlečný kábel - výmena do 10 žíl 
1136 Vlečný kábel - výmena nad 10 žíl 
1137 Krivka posch. prepínačov /kabína! upevnenie a zriadenie 
1138 Krivka poschodových prepínačov /kabína! -výmena 
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1139 Záves nosných orgánov !kabína! a vyrovnanie závesu 
1140 Záves nosných orgánov !kabína! výmena závesu 
1141 Záves nosných orgánov !kabína! doplnenie svorky 
1142 Záves nosných orgánov !kabína! zriadenie vážiaceho zariadenia 
1143 Záves nosných orgánov !kabína! úprava starého typu na vypínanie 
1144 Záves nosných orgánov !kabína! zriadenie vážiaceho spínača 
1145 Zachytávače !kabína! vyčistenie - nastavenie na kabíne 
1146 Zachytávače !kabína! vyčistenie - nastavenie pod kabínou 
1147 Zachytávače !kabína! demontáž OV, NV - výmena 
1148 Vodiace čeľuste !kabína - závažie/ vymedzenie vôle 
1149 Vodiace čeľuste !kabína - závažie/ vyčistenie a premazanie čapov - 4 ks 
1150 Vodiace čeľuste !kabína - závažie/ výmena OV do 500 kg - lks 
1151 Vodiaca čeľusť /kabína - závažie/ nákladný ,malý nákladný výťah 
1152 Vodiace čeľuste !kabína - závažie/ výmena na drôtenej protiváhe - 4 ks 
1153 Vodiace čeľuste !kabína - závažie/ výmena čeľuste protiváhy na pevných vodítkach - 4 ks 
1154 Vodiace čeľuste !kabína - závažie/ výmena vodiacich čeľuste pri spodnom závese 1 ks 
1155 Výmena vodiacej čeľuste kabíny 
1156 Pohyblivá podlaha, vyčistenie a komplet zriadenie spínačov 
1157 Pohyblivá podlaha !kabína! demontáž podlahy 
1158 Pohyblivá podlaha - výmena pruženia podlahy 
1159 Pohyblivá podlaha, premazanie a zriadenie mechanických častí 

1160 Pohyblivá podlaha !kabína! výmena PVC do 1 m2 s okop. uholníkom 

1161 Pohyblivá podlaha !kabína! výmena pVC nad 1 m2 
- d'alší načatý m2 

1162 Pohyblivá podlaha výmena parapetnej dosky 
1163 Pevná podlaha !kabína! výmena -1 rn2 
1164 Pevná podlaha- výmena plechovej podlahy- 1 rn2 
1165 Pohyblivá podlaha výmena parapetnej dosky 
1166 OR na kabíne - skrátenie lanka 

Číslo 
ol. 

1168 Protiváha - zriadenie, výmedzenie vôle 
1169 Protiváha - výmena a nastavenie pružín 1 ks 

Výkon 

1170 Protiváha - opásanie s plocháčom mimo dielenských prác 
1171 Šachtové dvere OV vyčistenie, zriadenie - jednokrídlové 
1172 Šachtové dvere OV vyčistenie ,zriadenie -dvojkrídlové -
1173 Šachtové dvere OV demontáž krídla l ks 
1174 Šachtové dvere OV výmena madla, rámika, magnetu /JSO/ 
1175 Šachtové dvere OV zasklenie okienka, dvier JSO 
1176 Šachtové dvere OV výmena šachtových dvier so samozatváračom BRANO ZB2 
1177 Šachtové dvere OV úprava zárubne pre SV 4 + mostík 1 x 
1178 Šachtové dvere OV výmena závesu /pántu/ dvi~r 1 ks 
1179 Šachtové dvere OV zriadenie, nastavenie spojovacieho mostíka 
1180 Šachtové dvere OV výmena spojovacieho mostíka 
1181 Šachtové dvere OV demontáž, montáž krytu zárubne dverí JSO 
1182 Šachtové dvere OV nastavenie SV ~ 4 
1183 Šachtové dvere OV výmena SV - 4 zapoj. 
1184 Dverná uzávierka OV DUl - oprava, zriadenie 
1185 Dverná uzávierka OV DUl - výmena vnútornej a vonkajšej páčky 
1186 Dverná uzávierka -výmena DÚ-l, DUA 
1187 Dverná uzávierka OV MOC výmena pružiny, praporku 
1188 Dverná uzávierka OV MOC oprava na mieste 
1189 Dverná uzávierka OV MOC oprava zámku v krídle 
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1190 Dverová uzávierka OV MOC úprava moc na DU 1 
1191 Šachtové dvere NV vyčistenie a zriadenie mechanizmu 
1192 Šachtové dvere NV oprava - zriadenie padacej lišty 
1193 Šachtové dvere NV oprava zdvíhacej lišty na krídle 
1194 Dverná uzávierka NV DU oprava, zriadenie /obyčajná, trojpaJcová/ 
1195 Dverná uzávierka výmena /obyčajná ,trojpaJcová/ 
1196 Šachtové dvere MNV vyčistenie , zriadenie zámku a spínača 
1197 Šachtové dvere MNV výmena závesov /1 krídlo/ 
1198 Výmena spínača SVl, SV2, SV3 
1199 Šachtové dvere BARIÉRY vyčistenie zriadenie 
1200 BARIÉRY výmena lanka 
1201 BARIÉRY výmena vodítka 
1202 BARIÉRY demontáž 
1203 Poklop vyčistenie ,zriadenie oprava 
1204 Poklop výmena závesu 
1205 Poklop výmena valčekov 
1206 Poklop vyrovnanie krídiel na mieste 
1207 Poklop odhrdzenie a náter 
1208 Samozatvárače BRANO - zriadenie na mieste 
1209 Samozatvárače BRANO výmena 
1210 Samozatvárače BRANO - výmena za iný typ, úprava držiakov 
1211 Samozatvárače ZB2 /dvere JSO/ oprava čapov prevodov 
1212 Samozatvárače ZB2 /dvere JSO/ zriad~nie, nastavenie, doplnenie oleja 
1213 Samozatvárače ZB2 /dvere JSO/ výmena, nastavenie 
1214 Výmena pružiny BRANO 
1215 Výmena dovierača DID l 
1216 Zariadenie šachty - posch. prepínača, oprava zriadenia na mieste SK - 12, 101 
1217 Zariadenie šachty - posch. prepínača, výmena SK - 12, 101, 122 
1218 Zariadenie šachty - posch. prepínača, vyčistenie, premazanie čapov SK - 12, 101 

Zariadenie šachty - posch. prepínača, oprava snímača, nastavenie na mieste /nastavenie 
1219 clonky/ 
1220 Zariadenie šachty - posch. prepínača, výmena snímača, /detto snímacieho plechu! 
1221 Vyčistenie, dotiahnutie ~vorkovnice v šachte 
1222 Výmena svorkovnice v šachte 
1223 Výmena objímky signálnej žiarovky 
1224 Vyčistenie privolávača, doplnenie sign. žiarovky 
1225 Výmena sign. žiarovky 
1226 Oprava presvet1ovacieho tlačítka 
1227 Výmena krytu privolávača 
1228 Výmena celej skrinky 
1229 Výmena tlačit. elementu 
1230 Výmena presvet. tlačítka 
1231 Privolávač - odosielač, oprava viac tlačítkovej skrine 
1232 Oprava tlačítka 
1233 Oprava, zriadenie zvončeka, húkačky 
1234 Výmena zvončeka 
1235 Výmena húkačky 
1236 OR spodná časť, výmena ľanovej kladky 
1237 OR spodná časť, výmena spínača 
1238 OR spodná časť, nastavenie závažia 
1239 OR spodná časť, výmena za rovnaký typ /komplet závažie s kladkou! 
1240 OR spodná časť, výmena za iný typ s úpravou 
1241 Koncový vypínač - mechan. časť, vyčistenie, zriadenie 
1242 Koncový vypínač - mechan. časť, demontáž tyčového - narážkového KV 
1243 Koncový vypínač - mechan. časť, demontáž tyčového tiahla - celou šachtou 

ks 90,98 
ks 15,83 
ks 15,14 
ks 11,52 
ks 9,96 
ks 28,88 
ks 13,71 
ks 9,16 
ks 4,05 
ks 15,17 
ks . 18,72 
ks 11,95 
ks 17,69 
ks 10,52 
ks 8,50 
ks 11,92 
ks 23,27 
ks 39,87 
ks 5,41 
ks 9,73 
ks 13,05 
ks 26,06 
ks 8,70 
ks 15,07 
ks 9,96 
ks 5,61 
ks 4,18 
ks 6,84 
ks 2,36 

ks 4,08 
ks 6,84 
ks 5,31 
ks 16,63 
ks 3,42 
ks 2,29 
ks 0,76 
ks 5,38 
ks • 1,33 
ks 10,49 
ks 4,91 
ks 5,88 
ks 15,60 
ks 2,29 
ks 3,49 
ks 4,91 
ks 5,61 
ks 11,45 
ks 4,15 
ks 10,42 
ks 18,92 
ks 35,29 
ks 7,67 
ks 10,52 
ks 63,40 



1244 Koncový vypinač - mechanická časť, oprava vyrovnanie 
1245 Koncový vypínač - mechanická časť, oprava zriadenie kolísky 
1246 Koncový vypínač- mechanická časť, výmena kolísky 
1247 Vodítka kabíny a proti váhy -lícovanie , dotiahnutie spojov vodítok "T" 
1248 Vodítka kabíny a protiváhy -lícovanie , dotiahnutie spojov vodítok " L" a" U" 
1249 Vodítka kabíny a protiváhy -lícovanie , dotiahnutie spojov, vodítko guľaté 
1250 Vodítka kabíny a protiváhy -lícovanie, dotiahnutie spojov, napnutie, drôtové 
1251 Premazanie kÍbov tiahla celou šachtou 
1252 Dielenská oprava OR - vrchná časť 
1253 Štítky, návody, tabuľky, čísla- montáž 
1254 Štítky, návody, tabuľky, čísla - montáž samolepiaca 
1255 Nárazník - montáž dosedu nárazníka 
125.6 Nárazník - úprava ~osedu nárazníka 
1257 Montáž osvetlenia strojovne a prístupu 

. 1258 Úprava riadenia výťahu na uzamyknie ovládania 
1259 Vyčistenie strojovne, odmastenie stroja 
1260 Vyčistenie dna šachty 
1261 Vyčerpanie vody zo zatopenej šachty 
1262 Oprava, príp. úprava prahu šacht. dverí 
1263 Úprava a zabezpečenie čistenia otvoru šachty 
1264 Spevnenie bokov kovovej kabíny zvarov I I bok! 
1265 Oprava el. inštalácie Ivytrhnutá - vyhorená! 
1266 Oprava zámku, poklopu, vstupu do strojov 
1267 Výmena zámku vstupu do strojovne 
1268 Výmena vložky FAB 
1269 Oprava dverí strojovne lmimo diel. opravyl 
1270 Nafarbenie tlačných plôch šachtových dverí 
1271 Skrátenie lanka OR o jednu stanicu 
1272 Prestavenie závažia OR, práce s tým súvisiace 
1273 Premiestnenie ovládania KV, skrat. tiahla 
1274 Odpojenie stanice na žiadosť zákazníka 
1275 Prehradenie šachty - zrušenie suter. staníc 
1276 Nafarbenie rotačných a. výstražných častí v strojovni 
1277 Úprava osvet. telesa kabíny na rámik so sklom 
1278 Dielenská oprava svietidla kabíny - repasia 
1279 Zvarovanie šachtových dverí 
1280 Výmena skla ŠD - BOV vrátane zatmelenia 
1281 Výmena skla s drôtenou vložkou - vrátane zatmelenia 
1282 Pretesnenie ložiska 
1283 Utiahnutie ložiska 
1284 Demontáž spojky výťahu do 100 kg 
1285 Demontáž spojky výťahu do 500 kg 
1286 Demontáž spojky výťahu nad 500 kg 
1287 Montáž spojky do 100 kg 
1288 Montáž spojky do 500 kg 
1289 Demontáž spojky výťahu nad 500 kg 
1290 D - M zotrvačníka výťahového stroja bez rozdielu nosnosti 
1291 Vyčistenie stropu podhľadu 

Doprava el. motora, hnacieho kotúča, odklaň. kladky, šnekového kola s osou do strojovne a zo 
1292 strojov. 
1293 Transport prevodovky zo - do strojovne 
1294 Transport el. motora zo - do strojovne 
1295 Náter kabíny výťahu 
1296 Mazanie výťahov do 8 staníc - výťahy do 500 kg 
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1297 Mazanie výťahov do 8 stanic - výťahy od 500 kg do 1000 kg 
1298 Mazanie výťahov do 8 stanic - výťahy od 1000 kg do 3200 kg 
1299 Mazanie výťahov do 8 starnc - výťahy nad 3200 kg 
1300 Mazanie výťahov - výťah stolový Dl ,D2 
1301 Mazanie výťahov - nákladný Bl,B2 
1302 Mazanie výťahov - jedálenský C 
1303 Mazanie výťahov - skipový F 
1304 Mazanie výťahov - obežný E !PATERNOSTERI 
1305 Mazanie výťahov do 8 stanic - príplatok nad 8 starnc - za každú stanicu 
1306 Mazanie výťahov do 8 staníc, výťahy do 500 kg, prípl. za strojovňu dole alebo lanovanie 

Mazanie výťahov do 8 staníc, výťahy od 500 kg do 1000 kg, príp l. za strojovňu dole alebo 
1307 lanovanie 

Mazanie výťahov do 8 starnc, výťahy od 1000 kg do 3200 kg, prípl. za strojovňu dole alebo 
1308 lanovanie . . 

1309 Mazanie 

Číslo 
ol. 

Výkon 

1310 Príprava a ukončenie, vyvesenie nosných orgánov 
1311 Výmena nosných orgánov - výťah nosnosť do 320 kg, do 8 starnc za l lano 
1312 Skúšky po výmene nosných orgánov 
1313 Príplatok za ďalšiu stanicu 
1314 Výmena nosných orgánov - výťah nosnosť do 500 kg, do 8 staníc za l lano 
1315 Skúšky po výmene nosných orgánov 
1316 Príplatok za ďalšiu stanicu 
1317 Gallové reťaze - výmena, reťaz T = 30 
1318 Gallové reťaze - výmena, reťaz T = 35 
1319 Gallové reťaze - výmena, reťaz T = 40 
1320 Gallové reťaze - výmena, reťaz T = 45 
1321 Skrátenie a vyrovn. reťazí , reťaz T=30, reťaz T=35 
1322 Skrátenie a vyrovn. reťazí, reťaz T=40, reťaz T=45 
1323 Výmena oceľových lán - l lano max. 4m/st., lano 6,3 mm za 2 stanice 
1324 Výmena oceľových lán --l lano max. 4m ďalšia stanica 
1325 Skrátenie a vyrovnanie lán po výmene, lano do 11 ,2 mm 
1326 Skrátenie a vyrovnanie lán po výmene, lano od 12 mm do 16 mm 
1327 Príplatok pri výmene lán - pri stroji s bubnom, alebo stroj dole 
1328 Príplatok pri výmene lán - lanovanie ľahké 
1329 Príplatok pri výmene lán - lanovanie ťažké 
1330 Manipulácia so závažím bez rozdielu nosnosti a počtu staníc, za každých 10 kg 
1331 Dopravné náklady lpodľa platnej vyhláškyl 
1332 Úprava kotiev vodítok kabíny - uvoľnená šachta 
1333 Hodinová zúčtovacia sadzba 
1334 Diel. oprava el. motora, demontáž, montáž spojky a zotrvačníka 
1335 Diel. úprava držiakov, mazníc a montáž mazníc 
1336 Vyčistenie vodítok výťahu Ido 8 starncl 
1337 Vyčisteni~ vodítok kabíny a protivá~y - ďalšia stanica 
1338 Činnosti 't'ahu bez rozdielu nosnosti a očtu staníc 

Anton Bielik 

lLlDF'Il' ~IEl!S.m 
ltnizkl a oprava výťaho 
A. KJMt'(l Jl, 934 OS . 

Iifo: Ull708. It DPB: 'K1'2 741S' --
Objednávateľ 
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OPRÁVNENIE 

Evidenčné člslo : 
422/4/2012 - ZZ - S,O(OU,R,M) - Ac, Bd,f 

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podl'a § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona Č . 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe odborného stanoviska č.: 8866/4/2007; 06480/4/2012 z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávatel'a : 

Názov a sídlo: 

IČO : 

Na druh činnosti : 

Anton Bielik LIFT SERVIS 
A. Kmeťa 32 

934 01 Levice 

14117088 

S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích 
O Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: 

OU oprava a údržba 
R rekonštrukcia 
M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky 

V rozsahu : 
technické zariadenia zdvíhacie skupina A 

c výťahy 

technické zariadenia zdvíhacie skupina B 
d zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel 
f zvisle posuvné brány 

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené v odbornom stanovisku č. : 8866/4/2007 zo dňa 05.11 .2007. 

V Nitre dňa : 16.10.2012 

192825 

- za Technickú inšpekciu, a.s. 

Ing. Dušan Perniš 
riaditeľ pracoviska Nitra 

OPRZZ6-271 



Žiadateľ: 

IČO: 

TECHNICKÁ INŠPEKCIA, 
Trnavská cesta 56 
821 01 Bratislava 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

ODBORNÉ STANOVISKO 
k overeniu odbornej spôsobilosti 

č.: 06480 I 4 I 2012 

Anton Bielik LIFT SERVIS 
Andreja Kmeťa 32 

934 05 Levice 

14117 088 

a.s. 

Žiadateľ Anton Bielik LIFT SERVIS, Andreja Kmeťa 32, 934 05 Levice požiadal podľa zákona Č. 136/2010 Z.z. o službách vo vnútornom trhu o výmenu oprávnenia č.: 601/412007 - ZZ - S, O (OU, R, M) - Ac, Be, h , zo dňa 06.11 .2007 za oprávnenie bez stanovenia termínu platnosti. 

Zistený stav: 
1. Overením dňa 12.10.2012 bolo zistené, že podmienky pre vykonávanie činnosti , ktoré sú uvedené v od bornom stanovisku Č . 8866/4/2007 zo dňa 06.11.2007 zostávajú v plnom rozsahu v platnosti. 
2. Na základe zmeny vyhlášky MPSVaR SR Č. 718/2002 Z.z. o vyhradených technických zariadeniach, ktorú nahradila vyhláška MPSVaR Č . 508/2009 Z.z. sa mení rozsah oprávnenia nasledovne: ......... ./4/2012 - ZZ - S, O (OU, R, M) - Ac, Bd, f. 

Na základe posúdenia predmetnej žiadosti a výsledkov overovania odbornej spôsobilosti v zmysle § 14., ods. 1, písm. a) zákona Č . 124/2006 Z.z., v znení zákona Č . 309/2007 Z.z., podávame toto odborné stanovisko: 

žiadatel' spíňa požadované bezpečnostno-technické požiadavky na výkon 
činnosti v rozsahu vydaného oprávnenia. 

Rozsah vydaného oprávnenia: 

/tli ........... -/412012 - ZZ - S, O (OU, R, M) - Ac, Bd, f 
lf. l.d· /-I)(.? / f.-.{; 

V Nitre, dňa : 16.10.2012 

HP1·008 

za Technickú inšpekciu, a.s. 
Ing. Pavol Michalík 

inšpektor 
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~\;V-AlNš~& TECHNICKA INSPEKCIA, a.s. 
ď@~ ~ TI ~ . CEQC 
r::: § , INTERN .. ~NAL ~4tsKÁB.'t.~'0<Q SLOVENSKA REPUBLIKA AJ 

Číslo oprávnenia: OPO-000001-06 

OSVEDČENIE 

Evidenčné čfslo osvedčen ia : 

851/4/2012 - ZZ - A - Ac 

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podl'a § 14 
ods. 1, písm. c) a § 16 zákona Č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v znení neskorších predpisova po overení odborných vedomostí. 

Ing. Jaroslav Zeman 

dátum narodenia: 

trvalý pobyt: 

na činnosť: 

7. septembra 1971 

Zd. Nejedlého Č. 36 

levice PSČ: 93405 

A Revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích podľa § 16 
vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

v rozsahu: 

technické zariadenia zdvíhacie skupina A: 
c výťahy 

Stanovisko z overenia č . : 06478/4/12-2-ZZlA 

Dátum záverečnej skúšky: 12.10.2012 

Dátum a miesto vydania osvedčenia : Nitra, 16.10.2012 

20 5419 

Ing. Dušan Pern iš 
riaditeľ pracoviska Nitra 

OSVZZ11-277 
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~CJ'(..A INS.,o~ T EC HNI C KA 
ď@1Q f=g y 
~ TI § 
%~kÁ~t.~\0~ SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

a.s. 

Číslo oprávnenia: OPO-000001-06 

OSVEDČENIE 
Evidenčné číslo osvedčenia : 

325/4/2013 - ZZ - A - Ac Bd,d1 ,d2,d3,d4,f,i - E4 

vydané Technickou inšpekciou , a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava , podl'a § 14 ods. 1, písm. c) a § 16 zákona Č . 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisova po overení odborných vedomostí. 

dátum narodenia: 

trvalý pobyt: 

na činnosť: 

Peter' Bielik 

26. júna 1974 

Záhradný rad Č. 12 

Starý Tekov PSČ : 93526 

A Revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích podľa § 16 vyhlášky Č. 508/2009 Z. z. 

v rozsahu: 

Stanovisko z overenia č.: 

Dátum záverečnej skúšky: 

viď príloha Č. 1 k OSV č. : 325/4/2013-ZZ-A 

02113j4j13-1-ZZjA 

08.04.2013 

Dátum a miesto vydania osvedčenia : 16.04.2013, Nitra 

201553 

Ing. Dušan Perniš 
riaditel' pracoviska Nitra 

OSVZZ12-277 
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~rvV-AINŠp~ TECHNICKA 
ď@~ /:8 TI yo 
~ j 
%~kÁt\~~\0il SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

a.s. 

Číslo oprávnenia: OPO-000001-06 

OSVEDČENIE 
Evidenčné číslo osvedčenia : 

850/4/2012 - ZZ - A - Ac Bd,f - E4 

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. c) a § 16 zákona Č . 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisova po overení odborných vedomostí. 

dátum narodenia: 

trvalý pobyt: 

na činnosť: 

Anton Bielik 

16.júna 1949 

Pri Podlužianke č . 5 

levice PSČ : 93401 

A Revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

v rozsahu: viď príloha Č . 1 k OSV č .: 850/4/2012-ZZ-A 

Stanovisko z overenia č.: 06478/4/12-1 -ZZlA 

Dátum záverečnej skúšky: 12.10.2012 

Dátum a miesto vydania osvedčenia : Nitra, 16.10.2012 

205418 

Ing. Dušan erniš 
r i aditeľ pracoviska Nitra 

OSVZZ11-277 
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9i~kÁ?S8'0~ SLOVENSKA REPUBLIKA 

Č íslo oprávnenia: OPO-000001-06 

OSVEDČENIE 
Evidenčné číslo osvedčenia : 

846/4/2012 - ZZ - O - Ac 

vydané Technickou inšpekciou, a.s. , Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podl'a § 14 
ods. 1, písm. c) a § 16 zákona č . 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v znení neskorších predpisova po overení édborných vedomostí. 

Róbert Gašpárek 

dátum narodenia: 

trvalý pobyt: 

na činnosť: 

27. decembra 1973 

Ľ. Štúra č. 491/14 

levice PSČ: 93401 

O Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické 
zariadenie zdvíhacie podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

v rozsahu: 
technické zariadenia zdvíhacie skupina A: 

c výťahy 

Stanovisko z overenia č.: 06479/4/12-1-ZZ/0 

Dátum záverečnej skúšky: 12.10.2012 

Dátum a miesto vydania osvedčenia : Nitra, 16.10.2012 

205414 

c. 

Ing. Dušan erniš 
riadite ľ pracoviska Nitra 

OSVZZ11-277 
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~~'f,AINS;ó~ TECHNICKA INSPEKCIA, a.s. 
ď@~ ~ TI ': CEQ 
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9i1tskÁ"'t.\'~«) SLOVENSKA REPUBLIKA ~ 
Člslo oprávnenia: OPO-000001-06 

OSVEDČENIE 

Evidenčné č lslo osvedčenia : 

848/4/2012 - ZZ - O - Ac 

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 
ods. 1, písm. c) a § 16 zákona Č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v znení neskorších predpisova po overení odborných vedomostí . 

dátum narodenia: 

trvalý pobyt: 

na činnosť: 

Peter Mikula 

16. augusta 1980 

B. Nemcovej č. 16 

Levice PSČ : 93401 

O Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické 
zariadenie zdvíhacie podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

v rozsahu: 

technické zariadenia zdvíhacie skupina A: 
c výťahy 

Stanovisko z overenia č.: 06479/4/12-3-ZZlO 

Dátum záverečnej skúšky: 12.10.2012 

Dátum a miesto vydania osvedčenia: Nitra, 16.10.2012 

205416 

Ing. Dušan erniš 
riaditeľ pracoviska Nitra 

OSVZZ11 -277 
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a.s. 

Crslo oprávnenia: OPO-000001-06 

OSVEDČENIE 

Evidenčné črslo osvedčenia : 

847/4/2012 - ZZ - O - Ac 

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 
ods. 1, písm. c) a § 16 zákona Č . 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v znení neskorších predpisova po overení odborných vedomostí. 

dátum narodenia: 

trvalý pobyt: 

na činnosť: 

Jozef ärdägh 

17. februára 1977 

Okružná Č. 23/44 

Vel'ký Ďur PSČ: 93534 

O Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické 
zariadenie zdvíh~cie podľa § 18 vyhlášky Č. 508/2009 Z. z. 

v rozsahu: 

technické zariadenia zdvíhacie skupina A: 
c výťahy 

Stanovisko z overenia č.: 06479/4/12-2-ZZlO 

Dátum záverečnej skúšky: 12.10.2012 

Dátum a miesto vydania osvedčenia : Nitra, 16.10.2012 

205415 

Ing. Dušan Perniš 
riadite ľ pracoviska Nitra 

OSVZZ11-277 
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INTER~~NAL 

Číslo oprávnenia: OPO-000001-06 

OSVEDČENIE 

Evidenčné čislo osvedčenia : 

639/4/2012 - ZZ - O - Ac 

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podl'a § 14 
ods. 1, písm. c) a § 16 zákona č . 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v znení neskorších predpisova po overení odborných vedomostí. 

Miroslav Kubín 

dátum narodenia: 

trvalý pobyt: 

na činnosť: 

31. januára 1985 

Viničná Č. 11 

Vel'ký Ďur PSČ : 93534 

O Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické 
zariadenie zdvíhacie podľa § 18 vyhlášky Č. 508/2009 Z. z. 

v rozsahu: 

technické zariadenia zdvíhacie skupina A: 
c výťahy 

Stanovisko z overenia č .: 03003/4/12-1-ZZJO 

Dátum záverečnej skúšky: 03.07.2012 

Dátum a miesto vydania osvedčenia : Nitra, 17.07.2012 

205185 

Ing. Duš n Perniš 
riaditeľ pracoviska Nitra 

OSVZZ11 -277 



~rvV-ÁINS~6 TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. 
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%4skÁtf~_ť('0~ SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

CEQC 
INTERNAľrióNAL 

Č íslo oprávnenia: OPO-000001-06 

OSVEDČENIE 

Evidenčné číslo osvedčenia : 

849/4/2012 - ZZ - O - Ac 

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podl'a § 14 
ods. 1, písm. c) a § 16 zákona Č . 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v znení neskorších predpisova po overení odborných vedomostí. 

dátum narodenia: 

trvalý pobyt: 

na činnosť: 

Karol Bačkor 

5. decembra 1973 

Okružná č. 1 

levice PSČ: 93401 

O Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické 
zariadenie zdvíhacie podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

v rozsahu: 

technické zariadenia zdvíhacie skupina A: 
c výťahy 

Stanovisko z overenia č.: 06479/4/12-4-ZZlO 

Dátum záverečnej skúšky: 12.10.2012 

Dátum a miesto vydania osvedčenia : Nitra, 16.10.2012 

205417 

c: ~{Ji~ -lf>itid 
Ing. Dušan Perniš 

riaditeľ pracoviska Nitra 

OSVZZ11-277 
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9i~KÁt\<t.~i5 SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

a.s. 

Číslo oprávnenia: OPO-000001-06 

OSVEDČENIE 
Evidenčné číslo osvedčenia : 

852/4/2012 - ZZ - A - Ac - E4 

vydané Technickou inšpekciou , a.s. , Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podl'a § 14 ods. 1, písm. c) a § 16 zákona Č . 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisova po overení odborných vedomostí. 

Róbert Gašpárek 

dátum narodenia: 

trvalý pobyt: 

na činnosť: 

27. decembra 1973 

Ľ. Štúra č. 491/14 

levice PSČ : 93401 

A Revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

v rozsahu: 
technické zariadenia zdvíhacie skupina A: 

c výťahy 

E4 elektrické časti zdvíhacích zariadení 

Stanovisko z overenia č.: 06478/4/12-3-ZZlA 

Dátum záverečnej skúšky: 12.10.2012 

Dátum a miesto vydania osvedčenia : Nitra, 16.10.2012 

205420 

Ing. Dušan Perniš 
riaditeľ pracoviska Nitra 

OSVZZ11-277 
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