
Zmluva o revízii a kontrole elektrického ručného náradia a elektrických  

spotrebičov (§ 269 ods. 2 Obch.Z.) 

Zmluvné strany: 

Objednávateľ: 

Zastúpený: 
So sídlom: 

I 
ČO:  
DIč: 

Ďalej len "Objednávateľ " 
a 

Základná škola 
Mgr. Pavel Horňák 

Kežmarská 30, Košice 040 11 

35542624 

 

Poskytovateľ' služby: 

Zastúpený: 
So sídlom: 

I 
ČO:  
DIČ: 

HITEAM s.r.o. 

Ladislav Horváth 
Baška 1203 , 04016 Košice-Baška 
47913100 

2024139821 

Ďalej len "Poskytovateľ služby" 

Článok I  

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa revízie a 

kontroly elektrických spotrebičov v súlade s STN 33 1610 a kontroly elektrického ručného 

náradia v súlade s STN 33 1600 v priestoroch Základnej školy na Kežmarskej ul. č.30 v 

Košiciach. 

2. Revízia a kontrola elektrických spotrebičov sa bude vykonávať v objektoch uvedených 

v bode 1 tohto článku a to podľa zaradenia do skupín v súlade s STN 33 1610. 

3. Revízia a kontrola elektrického ručného náradia sa bude vykonávať v objektoch uvedených 

v bode 1 tohto článku a to podra zaradenia do skupín v súlade s STN 33 1600. 

Článok II  

Čas plnenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

Článok III 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena vykonanie revízie v rozsahu dohodnutom v článku I. tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté 



 

HITEAM s.r.o. 
Baška 1203, 040 16 
IČO: 47 913 100 
DIČ: 20241:39R21 

 objednávater služby 
poskytovateľ služby 

všetky náklady, činnosti, práce výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho 

vykonania kontrol a revízií. Článok IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ služby sa zaväzuje: 

a) vykonávat' revízie s odbornou starostlivosťou. Revízie a kontroly môžu vykonávat' osoby 

so zodpovedajúcou elektrotechnickou spôsobilosťou v rozsahu stanovenom pre vykonávanie 

revízií a kontrol elektrických zariadení. Revízie pripevnených spotrebičov môže vykonávať 

len revízny technik 

b) dodržiavat' ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných 

v Slovenskej republike a príslušné technické normy. 

c) poskytnúť služby v deklarovanom rozsahu, čase a kvalite. 

d) pre každé elektrické zariadenie vyhotoviť doklad o vykonanej revízii. 

V Košiciach dňa 2.10.2015 



TECHN1CKÁ INŠPEKCIA, a.s. 
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) SLOVENSKÁ, REPUBLIKA  

O P R Á V N E N I E  

Evidenčné 067/3/2015 EZ S,O(OU,R,M) - E2 - A 

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 dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zákiade 
odborného stanoviska č.: 2202/3/2015 z preverenia odbornej spósobilosti zamestnávatel'a:  

Názov a sídlo: 

Ičo: 

HITEAM s.r.o. 

Baška 1203 

040 16 Baška 

47 913 100  

Na druh činnosti: 

S Odborné prehliadky a odborné skúš'ky vyhradených technických zariadení elektrických 

 Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: 

OU oprava a údržba 
R rekonštrukcia 

M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky 

V rozsahu: 

E2 technické zariadeníe elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu 

Triedy objektov: 

A objekt bez nebezpečenstva výbuchu 

Držiteľ oprävnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinny dodržiavať podmienky uvedené 
v odbornom stanovisku č.: 2202/3/2015 zo dňa 09.06.2015 

 Košiciach dňa: 09.06.2015 za Technickú inšpekciu, a.s. 

  Ing. Jarmila Zádoriová  

riaditerpracoviska Košice 
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Vyda n é dňa 23.01.2015 v Košiciach Ing. Ondrej icen 

 

INŠPEKTORÁT PRÁCE KOŠICE  

Správny popiatok 
uhradený 

O S V E D Č E N I E  
0003-IKO/2015 EZ RT E2A 

vydané podľa § 7 ods. 3 písm. d) prvý bod zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a dopinení zákona č. 82/2005 Z. z. 

o nešegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 1 
vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré  sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia v nadv.znosti na § 16 ods. 1 pism. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

na činnosť:RT - revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického 

v rozsahu:E2A - technické zarŕadenia elektrické s napétírn do I 000 V vrétane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstve výbuchu 

pre: Ladislav Horváth 
Tr.SNP 55 
040 11 Košice - Západ 

Dátum narodenia: 14.02.1965 

Dátum záverečnej skúšky: 12.01.2015 
 

Držiteľ osvedčenia je pri činnosti povinný dodržiavať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie 
bezpečnosti technických zariadení. 
Osvedčenie stráca platnosť, ak držiteľ osvedčenia v zákonom stanovenej lehote neabsolvuje aktualizač'nú odbornú prípravu alebo sa 

v zákonom stanovenej lehote nepodrobí lekárskej preventívnej prehliadke alebo ak podra výsledku lekárskej preventívnej prehliadky 
nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti. 



ODÁVATEL: 

HITEAM s.r.o. 

Baška 1203 
Košice - Baška 

040 16 
Slovensko 

ICO: 47913100 
DIC: 2024139821 

Cenová ponuka 2102015 

• 

rÉ 

ODBERATEL: 

Základná škola 
Kežmarská 30, Košice 04011 IČO: 35542624 

 

Okr. súd Košice I, odd. Sro, vl. Č. 36311N 

Dátum vytvorenia: 2.10.2015 

5 I, 2,21,4 tk, t ,,L11.44 

Revízia elektrických spotrebičov a elektrického náradia. 

Názov a popis položky Počet Jednotka Jednotková cena 
1 

Celkom 

Prehrávač  ks. 4,00 € 4,00 

Chladničky 1 ks. 4,00 E 4,00 E 

Mikrovinka 
4 ks. 4,00 E 16,00 

PC zostava 58 ks. 
8,00 E 464,00 E 

Tlačiareň 
14 ks. 4,00 

56,00E 

Rýchlovarná konvica 
7 ks. 

4,00 E 28,00 E 

Notebook 
10 

ks. 4,00 40,00 E 

Dataprojektor 
29 ks. 4,00 E 

11 6,00 

Router 2 ks. 

4,00 E 

8,00 E 

Reprozostava 29 ks. 4,00 E 116,00 E 

Varhany 2 ks. 4,00 8,00 E 

Mix. pult 
1 ks. 4,00 € 4,00 E 

 

 
Poznámka: 

Nie sme platcami DPH 
Celková suma: 864,00 € 

 

kA. 1 1 . 1 “ ,  • 

 
Podpis a pečiatka: 

 

HITEAM s.r.o. 
Baška 1203, 040 16  

ICO: 47 913 100  
DIČ: 2024139821  

Ponuku vystavil: HITEAM s.r.o. Q0903605461 C3,www.hiteam.sk hiteam@hiteam.sk 

http://www.hiteam.sk/
mailto:hiteam@hiteam.sk
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»ODAVATEĽ: 

HITEAM s.r.o. 

Baška 1203 
Košice - Baška 
040 16 

Slovensko 

IČO: 47913100 
DIČ: 2024139821 

Okr. súd Košice I, odd. Sro, vl. č. 36311N 

Cenová ponuka 2102015 

* 1149-1,4•1¢W 

ODBERATEĽ: 

Základná škola 
Kežmarská 30, Košice 04011 IČO: 35542624 

 
k» a.1 a .4■RA f Luu,.2iya 

 Dátum vytvorenia: 2.10.2015 

(641-.4.64 a äs o. 

Revízia elektrických spotrebičov a elektrického náradia. 

 Názov a popis položky Počet Jednotka Jednotková cena Celkom  
Vysávač 4 ks. 4,00 E 16,00 E 

Kalové čerpadlo 
1 ks. 4,00 E 4,00 E 

Príklepová vrtačka 

2 ks. 4,00 € 8,00 E 

Pneumat. kladivo 
1 ks. 4,00 E 4,00 E 

Brúsky 
2 ks. 4,00 € 8,00 E 

Predlžovacie šnúry  ks. 3,00 E ,00 E 
 

Poznámka: Celková suma: 40,00 € 

Nie sme platcami DPH 

,
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Podpis a pečiatka: 

HITEAM s.r.o. 
Bagka 1203, 040 16  

1 

ČO: 47 913 100  

DIČ: 2024139821 

Ponuku vystavil: HITEAM s.r.o. Q0903605461 www.hiteam.sk hiteam@hiteam.sk 

http://www.hiteam.sk/
mailto:hiteam@hiteam.sk


 


