
Zmluva o dielo číslo 02 / 2022 

 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

1. Zhotoviteľ: Obchodné meno: ADM Košice spol. s r.o. 
   Sídlo:   Ružínska 11, 04011 Košice 
   IČO:   44 644 019 
   IČ DPH:  SK2022792838 
   Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Košice 1 
   oddiel:   Sro, vl.č. 23321/V 
   Bankové spojenie:  
   Číslo účtu:   

    IBAN:    
   Telefón, fax:   

    Oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Marek Horváth – konateľ 
         (ďalej ako „zhotoviteľ“) 

a 

2. Objednávateľ Obchodné meno:  Košická Futbalová Aréna a.s.  
   Sídlo:    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, Slovenská republika 
   IČO:    47 845 660 
   IČ DPH:  SK 2024132704 

                     Zapísaný:   Obchodný register Okresného súdu, Košice I 
   oddiel:    odd. Sa, vložka č. 1636/V 
   Bankové spojenie:  
   Číslo účtu  IBAN:  
   Telefón, fax:  
   Oprávnený konať v mene spoločnosti:   Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva 

             Ing. Stanislav Petráš – člen predstavenstva 

         (ďalej ako „objednávateľ“) 

I. 
Úvodné ustanovenie 

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie 
zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v obchodnom 
registri. 

II. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III tejto 
zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú 
cenu podľa článku VII tejto zmluvy.  



III. 
Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dodávku a montáž parkovacieho systému  
pre objednávateľa bližšie špecifikovaného v prílohe č.1 tejto zmluvy. 

 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých 
pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy. 

IV. 
Vykonanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle čl. III tejto zmluvy s termínom začatia prác do 8 
týždňov od zaplatenia zálohovej faktúry objednávateľom. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi 
ukončenie stavebnej prípravy pre montáž predmetu zmluvy a zašle zhotoviteľovi 
fotodokumentáciu stavebnej prípravy. 

2. Zhotoviteľ určuje technologický postup a termíny montáže jednotlivých zariadení, v rámci 
stanoveného termínu dodania a odovzdania diela. Jednotlivé úkony si nevyžadujú samostatné 
odsúhlasenie od objednávateľa. 

 

3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú 
súčinnosť. O prevzatí dokončeného a namontovaného diela musí byť spísaný odovzdávací 
protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými 
stranami sa považuje za deň odovzdania diela.  

4. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci, prechádza na objednávateľa 
prevzatím predmetu diela. 

V. 
Povinnosti objednávateľa  

1. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať stavebnú prípravu podľa predloženej dokumentácie, ktorú mu 
poskytol zhotoviteľ. 

2. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. 

3. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi vystavenú zálohovú faktúru vo výške 12 160,00€ 
bez DPH z ceny diela do 10 dní od doručenia a doplatiť zvyšných 3 041,00€ bez DPH z ceny diela 
po podpísaní odovzdávacieho protokolu do 10 dní na základe faktúry doručenej Zhotoviteľom. 

VI. 
Povinnosti zhotoviteľa  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy vrátane dodania potrebného 
montážneho materiálu s výnimkou materiálu, ktorý je povinný zabezpečiť objednávateľ v zmysle 
čl. V bod 1 tejto zmluvy na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.  

2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu 
a ktoré sú potrebné na jeho užívanie. 

3. Po dokončení a odovzdaní diela objednávateľovi, zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi 
výkresovú a technickú dokumentáciu parkovacieho systému. 



VII. 
Cena diela 

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom (t. j. cena prác a cena montážnych dielov) je určená na 
základe vzájomnej dohody zmluvných strán a jej špecifikácia tvorí obsah prílohy č.1 tejto zmluvy. 
Cena za dodávku montáž a dopravné náklady je 15 201 € bez DPH. Cena je konečná. Termín 
dodania diela je do 8 týždňov od úhrady zálohovej faktúry. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej 
zhotoviteľom do 10 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 10 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to 
bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

VIII. 
Záručná doba 

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu 
odovzdávacieho protokolu.  

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním parkovacieho systému,  
alebo mechanickým poškodením zariadenia. Tak isto zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie  
spôsobené tretími osobami. 

3. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od 
ich písomného oznámenia objednávateľom. Servis a opravu poruchy zariadenia zaháji do 3 
pracovných dní od nahlásenia poruchy objednávateľom. 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady a škody spôsobené používaním iného ako výrobcom určeného 
spotrebného materiálu. 

5. Záruka stráca platnosť ak bol na zariadení vykonaný neodborný zásah nepovolanou osobou, 
zariadenie bolo poškodené živelnou pohromou, prepätím, bleskom, alebo bolo mechanicky 
poškodené.  

 5.1. za neoprávnenú osobu sa pre účely tejto zmluvy považuje: cudzia organizácia, alebo 
pracovník, ktorý nie je zmluvne viazaný s dodávateľom a zaškolený výrobcom na vykonávanie 
servisu v rámci záručnej a pozáručnej doby.  

 5.2. za neodborný zásah sa pre účely tejto zmluvy považuje: neodborná manipulácia a oprava 
zariadenia v podobe úpravy softwéru, opravy hardwéru, ktoré môžu viesť k ich poškodeniu, 
prekopanie, poškodenie, kabeláže a cestných slučiek.  

6.     Pravidelné servisné prehliadky je potrebné vykonávať v 12 mesačných intervaloch. Servisná 
prehliadka nie je zahrnutá v cene tejto Zmluvy o dielo. Cena servisnej prehliadky je 160,00€ bez 
DPH ak nie je dohodnuté inak samostatnou servisnou zmluvou. 

7.         Zhotoviteľ vyhlasuje, že parkovací systém počas celého trvania záručnej doby, je možné v prípade 
poruchy otvoriť (sprístupniť), tak aby bol umožnený prejazd motorových vozidiel. K tomuto účelu 
bude v deň odovzdávania/preberanie systému preukázateľne zaškolená osoba určená 
Objednávateľom.  

 

IX. 
Sankcie 

1. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je 
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania. 



X. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia 
byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 
jeden. 

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

5. Objednávateľ pre zabezpečenie potrebnej súčinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy určí zodpovednú 
osobu ( zamestnanca firmy) k preberaniu prác : Ing. Gabriel Spišák 

6. Objednávateľ zodpovedá za to, že dodaný parkovací systém a jeho príslušenstvo budú 
obsluhovať iba osoby k tomu náležite poučené a určené zodpovedným pracovníkom 
Objednávateľa. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že zásahy do zariadení nebudú vykonávať iné organizácie, ani osoby, 
ako tie k tomu určené zhotoviteľom. V prípade zistenia zásahu do zariadení neoprávnenou 
osobou bližšie definovanou v článku VIII bod  5.1 tejto zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený vykonať 
celkovú revíziu na zariadeniach, zhotoviť záznam o revízií a fakturovať Objednávateľovi všetky 
náklady spojené s kontrolou a revíziou zariadení počas záručnej doby za odplatu uvedenú v čl. 
VIII bod 7 tejto zmluvy.  

8.       Práva a povinnosti touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi 
slovenského právneho poriadku 

 

V Košiciach dňa  31.03.2022 

 

 
 

podpísané  

 

ADM Košice spol. s r.o. 

Ing. Marek Horváth – konateľ 
zhotoviteľ 

 
 

podpísané  

 

Košická Futbalová Aréna a.s. 
Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva 

objednávateľ 

 

 
 

 

podpísané  
 

Košická Futbalová Aréna a.s. 
Ing. Stanislav Petráš – člen predstavenstva 

objednávateľ 

 


