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Okresné stavebné bytové družstvo Senica 

Štefánikova 718, 905 01  Senica     

 
 

SMERNICA OSBD SENICA 
č. 83/2017 

(so zapracovanými dodatkami č. 1 a 2) 
PRE DOZOROVANIE A DROBNÉ OPRAVY VÝŤAHOV 

 

1. Prevádzkovanie, vykonávanie opráv,  revízí výťahov je vykonávané v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č. 

508/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov, STN 27 4002:1983, STN EN 13015+A1:2009. 

2. Prehliadky a skúšky výťahov počas prevádzky: 

Činnosť Vykonáva Lehota 

Opakovaná úradná skúška OPO 1) 6 rokov 

Skúška po podstatnej zmene  OPO 1) po ukončení podstatnej zmeny 

Skúška po opravách revízny technik 2) po oprave 

Odborné prehliadky revízny technik 2) 3 mesiace 

Odborné skúšky revízny technik so skupinou E4 3) 3 roky 

Prehliadka technického stavu 

a preverenie prevádzkovej 

spôsobilosti 

dozorca výťahu 1 týždeň 

Prehliadka technického stavu 

a preverenie prevádzkovej 

spôsobilosti v medziobdobí 

revízie 

výťahový technik 3 mesiace 

Vysvetlivky: 

1) OPO - oprávnená právnická osoba podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov 

(napr. Technická inšpekcia, a. s., TÜV SÜD Slovakia, s. r. o.) 

2) revízny technik – podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov 

3) revízny technik – podľa § 16 a § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov, skupina 

E4, pre časť zdvíhacích zariadení 

 

3. Základné povinnosti revízneho technika určuje STN 27 4002-príloha č.2. a príslušné STN EN 81-XX. 

Kvalifikáciu revízneho technika určuje vyhláška č. 508/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov. 

4. Základné povinnosti výťahového technika a jeho kvalifikáciu  určuje STN 27 4002 - príloha č. 3. 

5. Základné povinnosti dozorcu výťahu a jeho kvalifikáciu  určuje STN 27 4002 - príloha č. 4. 
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6. Výška poplatku za dozorovanie a čistenie a mazanie výťahu v strojovni sa stanovuje nasledovne: 

 

Počet staníc    Mesačný poplatok v EUR bez DPH/výťah 

1 až 6      26,00 € 

7 až 9      28,00 € 

10 a viac     33,00 € 

 

7. V prípadoch, ktoré táto smernica nerieši, alebo platné predpisy stanovujú iné podmienky, sa postupuje 

podľa platných právnych predpisov. 

8. Smernica OSBD Senica č. 78/2013 sa ruší dňom 31.12.2017. 

9. Záväzný výklad tejto smernice patrí do pôsobnosti Predstavenstva OSBD Senica. 

10. Táto bola schválená Predstavenstvom OSBD Senica dňa 29.11.2017 a nadobúda platnosť dňom schválenia 

a účinnosť od 01.01.2018 

11. Dodatok č. 1 smernice bol schválený na zasadnutí Predstavenstva Okresného stavebného bytového 

družstva Senica dňa 27.11.2019, nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť od 01.01.2020. Zároveň 

bude vydané kompletné informačné znenie smernice č. 83/2017, v znení dodatku č. 1. 

12. Dodatok č. 2 smernice bol schválený na zasadnutí Predstavenstva Okresného stavebného bytového 

družstva Senica dňa 19.09.2022, nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť od 01.10.2022. Zároveň 

bude vydané kompletné informačné znenie smernice č. 83/2017, v znení dodatkov č. 1. a 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ing. Alexander Janovič, v. r.                Marián Dermek, v. r. 

      predseda predstavenstva OSBD Senica    člen predstavenstva OSBD Senica 

  

 


