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Všeobecné obchodné podmienky 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1 Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi Poskytovateľom, Výťahárskou spoločnosťou, 

Revíznym technikom a Správcom bytového domu, ktoré vznikajú v súvislosti 

s používaním Platformy. 

2. Definície 

2.1 „Poskytovateľ“ znamená spoločnosť Rutiner, s.r.o., so sídlom Mierová 736/14, Spišská 

Belá 059 01, IČO: 47 557 621, zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie Okresný súd 

Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 29537/P, DIČ: 2120429993. Poskytovateľ je 

prevádzkovateľom Platformy. 

2.2 „Výťahárska spoločnosť“ znamená spoločnosť, ktorej predmetom činnosti sú 

montáže, opravy, modernizácie, rekonštrukcie, servis a revízie výťahov v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2.3 „Revízna správa“ znamená správa o výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky 

vyhotovená prostredníctvom Platformy v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 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, ako aj STN 

27 4007. 

2.4 „Revízny technik“ znamená fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú prehliadku 

a odbornú skúšku výťahov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2.5 „Správca bytového domu“ znamená osoba, ktorá vykonáva správu bytového domu na 

základe zmluvy o výkone správy uzatvorenej s vlastníkmi bytov a nebytových 

priestorov v dome. 

2.6 „Platforma“ znamená internetová aplikácia, ktorá je umiestnená na stránke 

http://www.vytahyonline.sk/, ktorá umožňuje elektronickú správu výťahov. 

2.7 „VOP“ znamená tieto všeobecné obchodné podmienky. VOP sú súčasťou každej 

Zmluvy realizovanej na diaľku. Zmluvné strany sa písomne v Zmluve môžu dohodnúť 

na odchylnej úprave od VOP. Takéto odchýlne dohody majú prednosť pred 

ustanoveniami VOP. 

2.8 „Zmluvné strany“ znamená Poskytovateľ, Výťahárska spoločnosť, Revízny technik 

a Správca bytových domov. Každá z nich samostatne ako „Zmluvná strana“. 

2.9 „Zmluva“ znamená zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom na jednej strane a 

Výťahárskou spoločnosťou, Revíznym technikom a Správcom bytových domov na 

druhej strane v súlade s týmito VOP za účelom úpravy vzájomných práv a povinností 

v súvislosti s využívaním Platformy. Zmluva je uzatvorená na diaľku prostredníctvom 

prostriedkov diaľkovej komunikácie, s čím Zmluvné strany súhlasia. Je možné ju 

uzavrieť v slovenskom jazyku. Zmluva bude počas jej platnosti a účinnosti a po 

primeranú dobu aj po tejto dobe elektronicky uložená u Poskytovateľa. Zmluva bude 

Zmluvným stranám dostupná na požiadanie. 

3. Uzatvorenie Zmluvy 

3.1 Výťahárska spoločnosť a Revízny technik sú oprávnení registrovať sa na Platforme 

a vytvoriť si konto tak, že vyplnenia registračný formulár a zakliknutím vyjadria súhlas 

s týmito VOP. Stlačením tlačidla „Odoslať“ robia návrh na uzatvorenie Zmluvy 

a žiadosť o vytvorenie konta. Poskytovateľ im následne vytvorenie konta potvrdí 
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emailom. Doručením tohto emailu dochádza k uzatvoreniu Zmluvy a aktivácii konta.  

Revízny technik bude oprávnený vyhotovovať a doručovať revízne správy 

prostredníctvom platformy až po tom, čo registračný formulár, ktorého vzor sa 

nachádza v prílohe týchto VOP, vyplní, podpíše, opečiatkuje, osvedčí pravosť svojho 

podpisu, a originál tohto formuláru pošle Poskytovateľovi na jeho adresu. Spolu 

s registračným formulárom je potrebné zaslať kópiu osvedčenia na výkon odborných 

prehliadok a odborných skúšok. Po doručení tohto formulára mu Poskytovateľ aktivuje 

možnosť vyhotovovať a doručovať Revízne správy prostredníctvom platformy. 

Aktiváciu konta Poskytovateľ Revíznemu technikovi potvrdí emailom. 

3.2 Správca bytového domu nevytvára na Platforme vlastné konto. Výťahárska spoločnosť 

je oprávnená pozvať k využívaniu Platformy Správcu bytového domu prostredníctvom 

emailu zaslaného zodpovednej osobe Správcu bytového domu cez Platformu. Tento 

email sa považuje za návrh na uzatvorenie Zmluvy. Správca bytového domu stlačením 

tlačidla „Akceptovať“ akceptuje tieto VOP a prijíma návrh na uzatvorenie Zmluvy. 

4. Práva a povinnosti Zmluvných strán 

4.1 Zmluvné strany prehlasujú, že nimi zadané emailové adresy na komunikáciu sú správne 

a že prístup k týmto emailovým adresám a kontu budú chrániť zodpovedajúcim 

spôsobom. Zmluvné strany zodpovedajú za ich prípadné zneužitie. 

4.2 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť prístup k Platforme tak, aby ju bolo možné 

využívať na účel, na ktorý je určená. 

5. Postup doručovania Revíznej správy 

5.1 Platforma umožňuje elektronické doručovanie Revíznej správy. Revízny technik vyplní 

prvú verziu Revíznej správy v Platforme a odošle ju Správcovi bytového domu vo 

forme emailu ako odkaz na Revíznu správu na Platforme. Správca bytového domu 

následne môže akceptovať Revíznu správu. Po akceptácii sa vygeneruje Revízna správa, 

ktorá bude pozostávať z údajov, ktoré vyplnil Revízny technik, jeho podpisu a pečiatky, 

ktoré Platforma do revíznej správy vloží po akceptácii Revíznej správy a ktoré 

nahrádzajú vlastnoručný podpis Revízneho technika a emailom ju doručí Správcovi 

bytového domu. Správca bytového domu je povinný Revíznu správu vytlačiť, podpísať 

a viesť knihu vo listinnej podobe. Zmluvné strany sa dohodli na tomto spôsobe 

doručovania Revíznej správy a súhlasia s ním. 

6. Cena a platobné podmienky 

6.1 Pre Revízneho technika a Správcu bytového domu je používanie Platformy bezplatné. 

6.2 Výťahárska spoločnosť sa zaväzuje za používanie Platformy platiť Poskytovateľovi 

poplatok vo výške podľa aktuálneho cenníka uvedeného na Platforme za každý jeden 

v Platforme registrovaný výťah. Prvý mesiac používania Platformy je bezplatný. 

6.3 Výťahárska spoločnosť bude hradiť poplatok na základe faktúry, ktorú jej zašle 

Poskytovateľ. Prijatie platby Poskytovateľ potvrdí emailom. 

7. Zánik zmluvy a zrušenie konta 

7.1 Ktorákoľvek Zmluvná strana môže Zmluvu vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu. 

Výpoveď je účinná momentom doručenia tejto výpovede druhej Zmluvnej strane. 

Výpoveď je možné urobiť doručením emailu s jednoznačným uvedením, že sa jedná o 

výpoveď Zmluvy. 

7.2 V prípade výpovede zo strany Revízneho technika a Výťahárskej spoločnosti, 

Poskytovateľ znefunkční ich konto bez zbytočného odkladu, a následne zabezpečí 

výmaz ich dát z Platformy. 
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8. Záverečné ustanovenia 

8.1 Všetky právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia právnym poriadkom 

Slovenskej republiky, najmä obchodným zákonníkom. 

8.2 Ak je alebo sa stane ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy neplatné alebo neúčinné, 

Zmluvné strany sa zaväzujú doplniť Zmluvu o také ustanovenie, ktorého zmysel sa 

neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou 

jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. 

8.3 Orgánom dozoru v oblasti živnostenského podnikania je Okresný úrad Kežmarok – 

odbor živnostenského podnikania, Dr. Alexandra 1544/61, 060 01 Kežmarok. 

8.4 V prípade akýchkoľvek otázok, sťažností, podnetov alebo žiadostí o nápravu je možné 

kedykoľvek obrátiť na Poskytovateľa, napríklad vo forme emailu. 

8.5 Znenie týchto VOP môže Poskytovateľ kedykoľvek jednostranne meniť či dopĺňať. 

Prípadnú zmenu Poskytovateľ ostatným Zmluvným stranám oznámi vhodným 

spôsobom, napríklad emailom alebo zverejnením nového znenia na viditeľnom mieste 

na Platforme tak, aby nadobudla účinnosť najskôr 15. dňom od oznámenia tejto zmeny. 

Pokračovaním v používaní Platformy po nadobudnutí účinnosti nového znenia VOP 

prejavuje Zmluvná strana súhlas s týmto novým znením VOP. V prípade, ak s novým 

znením nesúhlasí, má právo Zmluvu vypovedať v súlade s článkom 7.1. 

8.6 VOP sú kedykoľvek dostupné na adrese www.onlinevytahy.sk/vseobecne-obchodne-

podmienky. 

8.7 Tieto VOP sú platné a účinné od 3.1.2018.  

 

Príloha: Registračný formulár 
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REGISTRAČNÝ FORMULÁR 

 

Tento registračný formulár slúži na registráciu Revízneho technika v platforme 

www.onlinevytahy.sk, ktorú prevádzkuje spoločnosť Rutiner, s.r.o., so sídlom Mierová 

736/14, Spišská Belá 059 01, IČO: 47 557 621, zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie 

Okresný súd Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 29537/P, DIČ: 2120429993. 

 

Registráciou Revízny technik potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými 

podmienkami platformy a súhlasí s nimi. 

 

Revízny technik: 

 

Meno a priezvisko: 

Adresa: 

Prihlasovacie meno (email): 

 

 

 

V   dňa   

 

Podpis: 

(Do kolónky nižšie sa podpíšte tak, aby Váš podpis 

nepresahoval jej okraje.) 

Pečiatka: 

(Do kolónky nižšie doplňte odtlačok svojej pečiatky 

tak, aby  nepresahovala jej okraje.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUČENIE: 

 

PRAVOSŤ PODPISU JE POTREBNÉ OSVEDČIT U NOTÁRA. 

 

SPOLU S REGISTRAČNÝM FORMULÁROM JE POTREBNÉ ZASLAŤ KÓPIU OSVEDČENIA NA 

VÝKON ODBORNÝCH PREHLIADOK A ODBORNÝCH SKÚŠOK 
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