
DOHODA 
 

(ďalej len „Dohoda) 
 
Kupujúci:   
Obchodné meno:   Košická Futbalová Aréna a. s. 

Sídlo:   Trieda SNP 48/A, Košice 040 11 
IČO:     47 845 660 
DIČ:    2024132704 
IČ DPH:      SK2024132704 
koná:    Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva 

Ing. Ján Varga – člen predstavenstva 
Ing. Stanislav Petráš – člen predstavenstva   

Bankové spojenie:    
IBAN:    
(ďalej len „Kupujúci“) 

    
 
a 
 
Predávajúci: 
Obchodné meno:   Profigrass SK s.r.o.  
Sídlo:   Priemyselná  923/5, 903 01 Senec  
IČO:                  36 775 011 
DIČ:                 2022377016 
IČ DPH:                                          SK2022377016 
Spoločnosť zapísaná:       v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo: 

45865/B 
V mene spoločnosti koná : Ing. Tomáš Chytka, prokurista 
IBAN:                              
SWIFT:                                            
(ďalej len „Predávajúci“) 
 
(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

Čl. I 
 

 

1.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 01.06.2021 kúpnu zmluvu (zverejnená na 
https://static.kosice.sk/files/manual/kfa/zmluvy/2021_Profigrass_Kupna_zmluva.pdf) (ďalej len 
„Zmluva“), ktorej predmetom bol záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu hnuteľné veci uvedené 
v bode 1.2 Zmluvy (ďalej tiež len „Predmet kúpy“ alebo „tovar“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke 
právo k tovaru a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za riadne dodaný tovar dohodnutú kúpnu 
cenu uvedenú v článku II. Zmluvy.  
 

1.2. Tento tovar bol Kupujúcemu dodaný dňa 06.08.2021 Predmetom kúpy a dodania bol okrem iného aj 1ks 

Aerifikátor-nesený, Verti-Drain 7215, od výrobcu Redexim (ďalej len Stroj“). 
 

1.3. Kupujúci dňa 23.11.2021 po tom čo Stroj vykazoval netypické chovanie (signalizoval závadu), 
zaslal Stroj Predávajúcemu späť a uplatnil si právo z vád tovaru.   
 

1.4. Nakoľko podľa vyjadrení Predávajúceho a jeho dodávateľa je s ohľadom na vadu Stroja nutná jeho výmena 
za nový kus avšak z dôvodu pandemickej situácie COVID – 19 zohľadňujúc aj zimné obdobie je  dodanie 
stroja možné realizovať až v budúcom roku 2022  a Kupujúci trvá na jeho dodaní, sa  Zmluvné strany 

dohodli, že Predávajúci bezodplatne vypožičiava Kupujúcemu 1 ks Aerifikátor-nesený Toro ProCore 
SR70 a to až do doby riadneho dodania Stroja.  

 

https://static.kosice.sk/files/manual/kfa/zmluvy/2021_Profigrass_Kupna_zmluva.pdf


 
 

1.5. S ohľadom na vyššie uvedené, ako aj na skutočnosť, že v čase uplatnenia vady nenastala splatnosť faktúry 
za dodanie predmetu kúpy podľa čl. II Kúpnej zmluvy zo dňa 01.06.2021, Zmluvné strany sa zároveň 
vzájomne dohodli, že Kupujúci cenu za Stroj uhradí Predávajúcemu, až po jeho riadnom dodaní (t.j. po 
riadnom vybavení reklamácie dodaním  a protokolárnym odovzdaním nového Stroja)  

 
Čl. III 

 
3.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

3.2 Táto Dohoda  je vyhotovená v štyroch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, každá zo Zmluvných strán 

obdrží po jednom rovnopise. 

 

3.3 Všetky zmeny tejto Dohody musia byť vyhotovené písomne formou číslovaných dodatkov podpísaných 

Zmluvnými stranami. 

 

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich 

prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

 
V Košiciach, dňa 01.12.2021                                                V Senci, dňa 02.12.2021 
 
 
 

Kupujúci: Predávajúci: 

 

 

 

,,podpísané“                                                                               ,,podpísané“ 

_______________________________                       _________________________________________                 

Mgr. Marcel Gibóda  Ing. Tomáš Chytka, prokurista 
predseda predstavenstva 
 
 
 
 

,,podpísané“ 

_______________________________                                
Ing. Ján Varga  
člen predstavenstva     


