
Dohoda o zapožičaní zariadení č. 2019PA020 

Uzatvorená podľa  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákoníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „dohoda“) 

 

Medzi zmluvnými stranami: 

 

Obchodné meno:   Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. 

Sídlo:    Námestia 1. mája 53/4, 903 01 Senec 

V zastúpení:   Ing. Róbert Podolský, konateľ,  

scr@slnecnejazera.eu  

           IČO:     44537476 

DIČ:    2022742293 

Bank. spojenie:    ČSOB a.s. 

Číslo účtu:   4007558750/7500 

   Zapísaný:    v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

      oddiel: Sro, vložka č.: 56029/B  

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Obchodné meno: SAYTECH s. r. o. 

Sídlo:   Hrachová 14/B, Bratislava 821 05 

V zastúpení:  Ondrej Petrenka, konateľ, Zástupca zhotoviteľa vo veciach 

a) zmluvných: Ondrej Petrenka  

b) technických: Ondrej Petrenka 

IČO:    46795049 

DIČ:   2023580955  

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. IBAN: SK11 0900 0000 0050 3236 3976 

Zapísaný: Obchodný register  Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 

83499/B 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

 

 

 

mailto:scr@slnecnejazera.eu


Článok I 

Predmet zapožičania 

Predmetom tejto dohody je na jednej strane záväzok zhotoviteľa dodať, zapožičať a spravovať 

objednávateľovi parkovací kontrolný systém SKIDATA Parking.Logic pre objekt „Senecké jazerá 

Sever“, vrátane jeho montáže, spustenia, zaškolenia objednávateľa k jeho používaniu a uvedenia 

systému do prevádzky v súlade s objednávkou č: 48/2019 , ktorá je uvedená v prílohe č. 1 k tejto 

dohody a v termíne podľa čl. II tejto dohody (ďalej len „parkovací systém“) a na strane druhej záväzok 

objednávateľa parkovací systém prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za riadne odovzdaný parkovací 

systém cenu za inštaláciu, mesačný prenájom a správu podľa čl. III tejto dohody.  

Parkovací systém pozostáva z: 

- vjazdového a výjazdového parkovacieho stojanu z lístkovým a RFID systémom vrátane 

interkomového a vyhrievacieho vybavenia,  

-vjazdovej a výjazdovej závory s podsvieteným ramenom 

-automatickej pokladne pre akceptáciu mincí a bankoviek vybavenú lístkovým systémom, farebnou 

obrazovkou, interkomovým systémom a vyhrievaním 

-prístreškom pre automaticku pokladňu 

-serverom parkovacieho systému vrátane LCD displeja a aktívnych prvkov pre správnu funkciu 

parkovacieho systému 

 Uvedené zariadenia sú vo vlastníctve spoločnosti SAYTECH s.r.o., ktorá ich zapožičiava za podmienok 

určených v tejto dohode. 

 

Článok II 

Doba zapožičania 

(1) Zapožičanie predmetu dohody je je dojednané na dobu určitú t.j. obdobie 1 roka od 1.11.2019 

s automatickým obnovením na obdobie ďaľšieho roka v prípade, že nedôjde k výpovedi tejto dohody 

minimálne 2 mesiace pred vypršaním. 

(2) Dohodu je možné vypovedať z výpovednou lehotou 3 mesiace kedykoľvek so začiatkom platnosti 

prvého dňa nasledujúceho mesiaca. 

 

Článok III 

Podmienky zapožičania 

(1) Cena za Parkovací systém je v zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách určená 

dohodou zmluvných strán nasledovne: 

a) cena za inštaláciu na sumu 2500EUR bez DPH 

b) mesačný poplatok za prenájom 350EUR bez DPH 

c)  mesačný poplatok za správu nad parkoviskom 24/7 (interkomový dohľad a výjazd technika pri 

probléme) 



(2) Cenu za parkovací systém, prenájom a správu podľa odseku 1 zaplatí objednávateľ na účet 

zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto dohody na základe faktúry vystavenej vždy do 14 dní od dňa 

vystavenia. 

(3) Objednávateľ, ktorému je predmet tejto dohody zapožičaný potvrdzuje, že uvedené zariadenia 

preberá k dátumu v zmylse tejto dohody. Jedná sa o plne funkčné zariadenia. Objednávateľ 

prehlasuje, že zo zariadeniami vie narábať, a preberá ich v plne funkčnom stave. 

(4) Objednávateľ zodpovedá za škody či opatrenia predmetu tejto dohody, ktoré bolo zavinené 

objednávateľom, alebo vandalizmom, prípadne nárazom vozidla, tento hradí všetky náklady 

vzniknuté z odstránenia závady. 

(5) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať bezplatnú cyklickú kontrolu parkovacieho systému v hodnote 

550EUR raz ročne. 

Článok IV 

Ochrana dôverných informácií 

(1) Každá zmluvná strana sa zaväzuje považovať za dôverné a ochraňovať informácie, o ktorých sa 

dozvedela z tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodou, najmä v súvislosti so zhotovovaním 

parkovacieho systému (ďalej len „dôverné informácie”). 

(2) Dôverné informácie nesmú byť sprístupnené, uverejnené alebo použité bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu zmluvnej strany poskytujúcej takéto dôverné informácie, okrem rozsahu v 

ktorom 

a) budú sprístupnené jej právnym zástupcom, účtovníkom alebo iným poradcom alebo jej 

pridruženým osobám (ovládaná alebo ovládajúce osoby podľa § 66a zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“), 

b) je sprístupnenie vyžadované právnym predpisom alebo v konaní pred súdom alebo iným na to 

oprávneným orgánom, 

c) sa dôverné informácie stali verejne známymi inak ako porušením tejto dohody stranou, ktorá 

sprístupnila dôverné informácie, 

d) ide o dôverné informácie, ktoré zmluvná strana získala nezávisle, bez toho, aby porušila túto 

dohodu.  

(3) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré 

získal v súvislosti so zhotovením parkovacieho systému pre objednávateľa.  

(4) Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti podľa tohto článku dohody 

svojimi zamestnancami, zmluvnými partnermi a spolupracujúcimi tretími osobami. 

(5) Každá zmluvná strana je povinná informovať druhú zmluvnú stranu o porušení mlčanlivosti bez 

zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Ustanovenia tohto článku platia a 

sú účinné aj po zániku tejto dohody z akéhokoľvek dôvodu. 

(6) Zhotoviteľ má právo uvádzať počas trvania záruky referenciu na služby poskytované podľa tejto 

dohody v spojení s názvom objednávateľa vo svojom referenčnom liste, pričom bude dodržiavať 

ostatné ustanovenia týkajúce sa ochrany dôverných informácii podľa tejto dohody.  

 

 



Článok V 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda nasledujúci deň po zverejnení. 

(2) Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je Príloha č. 1 s názvom Objednávka č PS2019KE 

(3) V prípade rozporu medzi ustanovením tejto dohody na jednej strane a ustanovením prílohy k 

tejto dohode  má prednosť ustanovenie tejto dohody. 

(4) Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody prechádzajú na prípadných právnych 

nástupcov zmluvných strán. 

(5) Na práva a povinnosti výslovne neupravené touto dohodou, ako aj na vzťahy z tejto dohody 

vyplývajúce, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných príslušných 

platných právnych predpisov SR.  

 (6) Túto dohodu je možné meniť a vypovedať iba písomnou dohodou zmluvných strán vo forme 

očíslovaných dodatkov k tejto dohode podpísaných oboma zmluvnými stranami, ak nie je v dohode 

ustanovené inak.   

(7) Dohoda bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana 

obdrží dve vyhotovenia tejto dohody. 

(8) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, že je uzatvorená po 

ich vzájomnej dohode slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, a na znak súhlasu s ňou ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

V Košiciach , dňa ......................      V Bratislave , dňa 15.10.2019 

 

 

Objednávateľ:        Zhotoviteľ: 

 

 

..............................................    .............................................. 
           Ing. Róbert Podolský                    Ondrej Petrenka  

konateľ                   konateľ 
 
 
 
     

 


