
                                                                                                     

Zmluva o poskytovaní služieb  

uzavretá podľa § 269 ods. 2  zákona č.  513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov  

  

medzi  

  

  

Objednávateľ:     

Názov:     Košická Futbalová Aréna a. s. 

Sídlo:     Trieda SNP 48/A, 040 11  Košice 

V mene objednávateľa koná: Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva,  

Ing. Ján Varga – člen predstavenstva 

IČO :     47 845 660 

DIČ :  2024132704 

IČ DPH : SK 2024132704 

Bankové spojenie :  

Číslo účtu :     
(ďalej aj len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ :   

Obchodné meno: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Sídlo:    Južné nábrežie 13, 042 19  Košice 

V mene príkazníka koná:  Ing. Peter Vrábel, PhD. – konateľ spoločnosti                                             

IČO :    44518684 

DIČ :                                       2022722075 

IČ DPH :                                 SK 2022722075 

Bankové spojenie :                              

Číslo účtu :    

(ďalej aj len „poskytovateľ“)  

 

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu aj len „zmluvné strany“) 

 

    

ČLÁNOK I.   

PREDMET   ZMLUVY  

  

1. Mesto Košice je výlučným vlastníkom pozemkov, ktoré sa nachádzajú v okrese: Košice IV, obec: Košice – Juh, 

katastrálne územie: Južné Mesto, evidované v katastri nehnuteľností Okresného úradu Košice na liste 

vlastníctva č. 11650 , a to: 

- parcela registra C KN č. 501/17, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 12944 

m2, 

- parcela registra C KN č. 501/361, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9358 

m2, 

- parcela registra C KN č. 501/405, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 6379 

m2,  

- parcela registra C KN č. 501/264, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 2140 

m2,  

(ďalej v texte ako „pozemky“). 

2. Objednávateľ je na základe kolaudačných rozhodnutí vydaných Mestom Košice, pod číslom: 

MK/A/2020/16750-9 zo dňa 01.10.2020 právoplatné dňa 12.11.2020, rozhodnutia Okresného úradu Košice, 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Gib%F3da&MENO=Marcel&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Varga&MENO=J%E1n&SID=0&T=f0&R=0


odbor starostlivosti o životné prostredie, pod číslom OU-KE-OSZP3-2020/020978-009, rozhodnutia Obce Čaňa, 

pod číslom 548-03/2020-Ča právoplatné dňa 20.01.2021 vlastníkom stavby s označením „Košická futbalová 

aréna“ so súpisným číslom IV. 3845,  ktorá je postavená na nehnuteľnostiach – pozemkoch  špecifikovaných 

v čl. I. ods. 1 tejto zmluvy. (ďalej v texte len „objekt“ alebo tiež „KFA“)  

 

3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa, vykonať pre objednávateľa v objekte, vymedzenom 

rozhodnutiami uvedenými v čl. I bod 2 zmluvy  služby v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v čl. II tejto 

zmluvy a záväzok objednávateľa prebrať poskytovateľom vykonané služby a zaplatiť poskytovateľovi 

dohodnutú odmenu v zmysle čl. IV. tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  

 

ČLÁNOK II.   

POPIS SLUŽIEB 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať správu a údržbu objektu Futbalového štadióna KFA vybudovaného v zmysle 

Projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) s názvom: Košická futbalová aréna č. projektu 201812 

a všetkých stavebných povolení OU-KE-OSZP3-2018/037816 z 20.9.2018, MK/A/2018/19287-11 z 16.10.2018, 

445/2018-Ča z 09.11.2018 a na základe kolaudačných rozhodnutí OU-KE-OSZP3-2020/020978-009 z 29.6.2020, 

MK/A/202016750-9 z 1.10.2020, 548-03/2020-Ča z 23.12.2020,  ktorá pozostáva z výkonu nasledujúcich služieb 

najmä:  

 

- vykonávanie upratovacích služieb, 

-  

- vykonávanie elektro prác,  

- vykonávanie vodo – kúrenárskych prác, 

- správa všetkých technických zariadení vrátane vyhradených technických zariadení (ďalej v texte len „TZ“) 

- vykonávanie drobných opráv a bežnej údržby   

 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje služby podľa ods. 1 tohto článku zmluvy vykonať v nasledovnom rozsahu: 
 

 
služba  

 
počet hodín mesačne  

upratovanie 
objektu 

48 

elektro práce 30 

vodo-kúrenárske 
práce 
 

18 

správa všetkých 
technických 
zariadení vrátane  
vyhradených 
technických 
zariadení (TZ) 
 

24 

 
Služby podľa čl. II ods. 2 vykonané v rozsahu podľa tohto odseku 2 sú ďalej v texte zmluvy označované ako 
pravidelné služby. 
 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje služby podľa ods. 1 tohto článku zmluvy uskutočniť nasledovne: 

 
a) Upratovanie objektu – spočíva v pozametaní exteriéru pred vstupmi do hlavnej budovy (40 m2) v rozsahu 

2x mesačne, v umytí podláh chodieb v interiéri vedúcich k velínu strážnej služby a k hlavnému vstupu 
v rozsahu 4x mesačne, v umytí výťahu používaného pre vstup k velínu v rozsahu 4x mesačne, v očistení 



sklených výplní vstupných dverí na hlavnej budove v rozsahu 1x mesačne. Upratovanie objektu nezahŕňa 
zimnú údržbu objektu – odpratávanie snehu. 

 
b) Elektro práce – spočívajú vo vykonávaní kontroly vypínacích bezpečnostných prvkov, elektro spojov, 

senzorov a spínacích prvkov, núdzových svetiel, vzduchotechniky a klimatizačných jednotiek, v rozsahu 1x 
mesačne. Elektro práce nezahŕňajú týždenné prehliadky výťahov a zabezpečenie denných a mesačných 
povinností podľa STN EN 50172. 
 

c) Vodo-kúrenárske práce -  spočívajú vo vykonaní kontroly rozvodov vody a kúrenia dvakrát mesačne v 
rozsahu: vizuálne kontroly rozvodov vody, UK a prívodu potrubia k vzduchotechnike, kontroly 
rozdeľovačov podlahového kúrenia, zariaďovacích predmetov (WC, umývadlá, ohrievače, sprchy, odtoky), 
kontroly batérií, sociálnych zariadení, prívodných ventilov, šupatiek, vykurovacích telies, ventilov pre ÚV, 
termostatických a odvzdušňovacích ventilov, nastavenie tlakov v systéme ÚK.  Vodo-kúrenárske práce 
nezahŕňajú vypustenie vody v nevykurovaných priestoroch pred začatím vykurovacej sezóny a po jej 
skončení jej opätovné napustenie a odtlakovanie vykurovacích zariadení. 

 
d) Správa TZ – spočíva v zabezpečení odborných prehliadok a servisných činností všetkých technických 

zariadení vrátane vyhradených technických zariadení (elektrozariadenia, bleskozvody, plynové rozvody, 
výťahy,), pričom vyhradené technické zariadenia sú špecifikované v Prílohe č. 2 k zmluve; ktorá zároveň 
zahŕňa pravidelné prehliadky technického stavu zariadení, komunikáciu s dodávateľmi TZ a poskytnutie 
súčinnosti pri zabezpečení odborných prehliadok  TZ a servisných prác. 
V odmene  za výkon správy TZ podľa čl. IV ods. 2 písm. a) tejto zmluvy nie sú zahrnuté náklady na výkon  

odborných prehliadok či servisných prác TZ. Náklady na vykonanie odborných prehliadok a servisných 

prác TZ sa zaväzuje tretej osobe zaplatiť priamo objednávateľ. Odborné prehliadky všetkých technických 

zariadení vrátane vyhradených technických zariadení  sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť v mene a na 

účet objednávateľa prostredníctvom tretej osoby za nasledovných podmienok: Potrebu vykonania týchto 

odborných prehliadok je osoba poverená poskytovateľom povinná oznámiť zodpovednej osobe 

objednávateľa bezodkladne po ich zistení. Výber tretej osoby/vykonávateľa odborných prehliadok 

všetkých technických zariadení vrátane vyhradených technických zariadení je poskytovateľ povinný 

vopred  prerokovať so zodpovednou osobou objednávateľa, pričom sa zaväzuje pri výbere zohľadniť 

zhotoviteľov príslušných profesijných častí objektu vzťahujúcich sa k zariadeniam a zároveň zabezpečiť 

minimálne ďalšie dve iné cenové ponuky vykonávateľa/tretej osoby  príslušnej odbornej služby. Pri 

výbere je poskytovateľ povinný rešpektovať záručné záväzky objednávateľa. 

 Za týmto účelom objednávateľ splnomocňuje poskytovateľa na vykonanie príslušných právnych úkonov 

spojených so zabezpečením tejto služby v mene a na účet objednávateľa. 

 
e) Drobné opravy a  bežná údržba objektu - spočíva vo výkone drobných opráv  a bežnej údržby súvisiacimi 

s užívaním objektu, ako aj výmeny drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadení alebo vybavenia 
objektu a/alebo nachádzajúcich sa v objekte. Drobnými opravami sa pre účely tejto Zmluvy považujú 
opravy, ktorých náklady v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 50 eur/ na jednu opravu. Bežnou 
údržbou súvisiacou s užívaním objektu sa pre účely tejto Zmluvy rozumejú pravidelné (1x týždenne) alebo 
opakované jednoduché činnosti preventívnej údržby v súlade s normou STN EN 13306.  Náklady spojené 
s výkonom týchto opráv a údržby znáša poskytovateľ, ktorému vzniká, nárok na ich refundáciu 
objednávateľom v súlade s čl. III bod. 2 tejto Zmluvy. Potrebu vykonania týchto drobných opráv/údržby je 
osoba poverená poskytovateľom povinná oznámiť zodpovednej osobe objednávateľa bezodkladne po ich 
zistení.  Opravy a/alebo údržbu, ktoré v zmysle prvej vety tohto odseku nespadajú do finančného limitu 
je osoba poverená poskytovateľom vykonať výlučne po predchádzajúcom písomnom súhlase 
zodpovednej osoby objednávateľa.   
 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje počas trvania zmluvy vykonať v objekte aj nepravidelné služby, a to: 

a) uskutočnenie predmetných služieb podľa čl. II ods. 1 zmluvy nad rámec rozsahu dohodnutého v čl. II ods. 

2 zmluvy , a to na základe osobitnej písomnej objednávky objednávateľa adresovanej zodpovednej osobe 

Poskytovateľa formou emailu na adresu bpmk@bpmk.sk v rozsahu a čase dohodnutom osobitne, 

b) výjazdy do objektu nad rámec pravidelných služieb v prípade nepredvídaných udalostí, resp. havarijného 

stavu, (vytopenie a pod.) s nástupom na pracovisko do 1 hodiny 

(ďalej spoločne ako „nepravidelné služby“). 

mailto:bpmk@bpmk.sk


 

5.  Predmet zmluvy je poskytovateľ povinný realizovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a 

podmienkami           ustanovenými v tejto zmluve. 

6. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek, po každom vykonaní služieb,  vykonať kontrolu ich kvality, 

včasnosti, vhodnosti použitých čistiacich a upratovacích prostriedkov, strojov a zariadení.  

   

ČLÁNOK III.   

TERMÍN PLNENIA ZMLUVY 

   

1. Poskytovateľ  sa zaväzuje, že bude vykonávať pravidelné služby v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 16:00 

hod. v rozsahu tak, aby naplnil mesačnú hodinovú sadzbu podľa čl. II. ods. 2 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 

dohodli, že deň začatia výkonu pravidelnej služby je 29.03.2021.  

2. O vykonaní  pravidelnej služby spíše poverená osoba poskytovateľa podľa druhu vykonanej služby zápisnicu 

s uvedením druhu poskytnutej služby, ceny použitého materiálu/veci na opravu alebo údržbu s priloženým 

dokladom o úhrade materiálu/veci, jej presného popisu, dátumu jej vykonania a časového rozsahu jej 

vykonávania s podpisom tejto poverenej osoby.  Zápisnica podľa predchádzajúcej vety je podkladom pre 

preberací a odovzdávací protokol. V prípade použitého materiálu/veci na opravu a údržbu tvorí zápisnica 

vyhotovená podľa tohto bodu podklad na fakturáciu v súlade s čl. II bod. 3 písm. e) Zmluvy. Cena za takto 

poskytnutý materiál/veci na vykonanie opravy alebo údržby bude poskytovateľom fakturovaná v 

príslušnom kalendárnom mesiaci  vo faktúre vystavenej v súlade s čl. IV bod 3 Zmluvy.  

3. K prvému pracovnému dňu nasledujúceho mesiaca spíšu zmluvné strany odovzdávací a preberací protokol 

podkladom ktorého budú zápisnice vyhotovené podľa odseku 2 tohto článku zmluvy. Obsahom preberacieho 

a odovzdávacieho protokolu bude vyjadrenie zmluvných strán, prostredníctvom zodpovedných osôb určených 

v tejto zmluve, že poskytovateľ odovzdáva služby vykonané v zmysle zápisníc a objednávateľ vykonanie 

uvedených služieb potvrdzuje a tieto preberá. 

4. Preberací a odovzdávací protokol sú oprávnené za zmluvné strany podpísať zodpovedné osoby špecifikované 

v tejto zmluve. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ďalšie služby nad rámec pravidelných služieb vykoná na základe osobitnej 

písomnej objednávky objednávateľa v rozsahu a čase dohodnutom osobitne. V prípade havarijného stavu sa 

poskytovateľ zaväzuje vykonať služby na základe osobitnej objednávky, ktorá môže byť aj ústna, a následne 

doplnená písomne v lehote 1 pracovného dňa. Zároveň sa poskytovateľ zaväzuje, že nástup na  realizáciu  

služieb v prípade havárii alebo mimoriadnej udalosti zabezpečí do 1 hodiny, od doručenia objednávky alebo 

ústneho oznámenia  objednávateľa.  

6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že plnenie zmluvy nebude zabezpečovať tretími osobami. Poskytovateľ sa zaväzuje 

zabezpečiť, aby dovolenka, PN alebo iná neprítomnosť pracovníkov neovplyvnili činnosti objednávateľa a boli 

realizované v súlade s prevádzkovými pravidlami objednávateľa a nespôsobovali narušenie jeho činnosti. 

  

 

 

ČLÁNOK  IV. 

ODMENA 

   

1. Odmena za služby, ktorých plnenie je predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení jeho neskorších predpisov.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí poskytovateľovi  za vykonanie služieb podľa tejto zmluvy 

odmenu, ktorú tvorí: 

a) paušálna odmena vo výške 2581,91  EUR s DPH mesačne, ktorá je tvorená nasledovne: 

 

 
služba  

 
počet hodín 
mesačne  

 
hodinová sadzba v 
EUR 

 
cena v EUR celkom 
bez DPH  

 
cena v EUR celkom 
s DPH  

upratovanie 
objektu 

48  5,74  275,52  330,62  

elektro práce 30  18,25  547,50  657,00  



vodo-kúrenárske 
práce   

18 

 

  18,25 328,50  394,20 

 
správa  všetkých TZ  

24  41,67 1000,08  1200,09 

 
Mesačná cena  
celkom 

   2151,6  2581,91  

 

 

b) hodinová odmena vo výške, ktorá je za jednotlivé druhy služieb uvedená v čl. IV ods. 2 písm. a) 

v tabuľke,  za vykonávanie nepravidelných služieb na základe písomnej objednávky. Výsledná odmena 

bude určená ako súčin hodinovej sadzby určenej za jednotlivú službu v čl. IV ods. 2 písm. a) a počtu 

hodín. 

 

3. Objednávateľ je povinný platiť paušálnu odmenu vo výške 2581,91 EUR s DPH mesačne na základe faktúry, 
ktorú mu prenajímateľ vystaví a preberacieho a odovzdávacieho protokolu podpísaného zodpovednými 
osobami špecifikovanými v tejto zmluve. 

4. Objednávateľ je povinný platiť hodinovú odmenu za vykonávanie nepravidelných služieb poskytovateľovi  
na základe faktúry, ktorú mu prenajímateľ v zmysle objednávky vystaví.  

5. Cena dohodnutá v čl. IV. tejto zmluvy je platná počas dĺžky trvania zmluvného vzťahu a nebude sa meniť.  

6. Cena jednotlivých služieb sa môže meniť len s ohľadom na zmeny sadzieb DPH, pričom poskytovateľ bude 
o akýchkoľvek zmenách informovať objednávateľa.  

7. V dohodnutej cene uvedenej v čl. IV. tejto zmluvy sú zohľadnené všetky náklady poskytovateľa spojené so 
zabezpečovaním, riadením a kontrolou služieb, personálom, s dopravou, vrátane čistiacich a dezinfekčných 
prostriedkov  pre kvalitný výkon služieb.   

  

ČLÁNOK V.  

 PLATOBNÉ  PODMIENKY A FAKTURÁCIA  

  

1. Úhrada faktúry vystavenej poskytovateľom služby za predmet zmluvy bude zrealizovaná formou 

bezhotovostného platobného styku a objednávateľ je povinný faktúru uhradiť v lehote jej splatnosti. 

2. Objednávateľ neposkytne preddavok na predmet zmluvy.  

3. Cena za pravidelné  služby podľa tejto zmluvy bude vyfakturovaná do 10 kalendárnych dní po ich vykonaní a 

odovzdaní objednávateľovi, a to za predchádzajúci mesiac. Podkladom pre fakturáciu za pravidelné služby je 

preberací a odovzdávací protokol podpísaný zodpovednými osobami špecifikovanými v tejto zmluve. Lehota 

splatnosti faktúry vystavenej za pravidelné služby je 5 dní odo dňa jej doručenia. 

4. Cena za nepravidelné  služby podľa tejto zmluvy bude vyfakturovaná do 10 kalendárnych dní po ich vykonaní 

a odovzdaní objednávateľovi. Podkladom pre fakturáciu za nepravidelné služby je písomná objednávka 

objednávateľa a súpis služieb odsúhlasených v preberacom protokole.  

 
ČLÁNOK VI.  

DÔSLEDKY PORUŠENIA ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ  

  

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za služby je poskytovateľ oprávnený požadovať od 
objednávateľa zákonný úrok z omeškania.  

 

  

ČLÁNOK VII.  

 ZÁRUČNÁ  DOBA A ZODPOVEDNOSŤ  

  

1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služba bude vykonaná kvalitne, v rozsahu a v čase podľa ustanovení tejto 

zmluvy a zaväzuje sa pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

2. V prípade, ak objednávateľ zistí nedostatky vykonanej služby, má právo na jej reklamáciu a bezplatné 

odstránenie. Objednávateľ reklamáciu zrealizuje ihneď po jej zistení, a to buď písomne v knihe závad alebo aj 



ústne, ak ide o menšie nedostatky. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov 

(reklamáciu)  ihneď, najneskôr do 24 hodín od ich zistenia objednávateľom. 

3. Reklamácie a požiadavky vyplývajúce zo zmluvného záväzku riešia operatívne predovšetkým zodpovedná 

osoba objednávateľa a poskytovateľa. Ak nedôjde k náprave na tejto úrovni, uplatnia sa reklamácie a 

požiadavky písomnou formou.  

4. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody, ktoré boli spôsobené  pri výkone služieb a/alebo 

porušením povinností poskytovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy  v plnom rozsahu a to bez ohľadu na to, 

či ku vzniku škody došlo v dôsledku zavineného konania alebo jeho nedbanlivosťou .   

5. Poskytovateľ je zodpovedný za odpady a znečistenie, ktoré vzniknú jeho činnosťou, tzn. zabezpečuje 

dodržiavanie poriadku aj v kontajnerovom stojisku objektu. Poskytovateľ zabezpečuje triedenie odpadu 

(komunálny odpad, papier, plasty) podľa zberných nádob Objednávateľa.        

6. Poskytovateľ zodpovedá za dôsledné využitie pridelených kľúčov len na účely výkonu upratovacej činnosti a 

režim odomykania a zamykania miestností, a že do miestností nebudú vstupovať tretie osoby. Za zverené 

kľúče nesie Poskytovateľ plnú zodpovednosť. Každú stratu kľúčov bezodkladne nahlási Objednávateľovi, a 

všetky náklady s tým spojené, ktoré vznikli Objednávateľovi bude hradiť Poskytovateľ. Poskytovateľ ručí za 

to, že jeho pracovníci svojou prítomnosťou nenarušia chod organizácie Objednávateľa, neodcudzia žiadny 

materiál, ani písomnosti, s ktorými budú prichádzať do styku. 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje uhradiť všetky náklady a škodu, ktoré vzniknú, čo aj len z nedbanlivosti činnosťou  

poverenej osoby Poskytovateľa dôsledkom, ktorých bude obmedzenie a/alebo zánik či už úplný alebo 

čiastočný záručných dôb poskytovaných na Objekt Doterajším vlastníkom vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo zo 

dňa 17.04.2018 v znení neskorších dodatkov, VOP. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. 
        

ČLÁNOK VIII. 

 POVINNOSTI  OBJEDNÁVATEĽA  

  

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť poskytovateľovi prístup do všetkých priestorov, v ktorých sa bude 

vykonávať služba. Pre potreby uskladnenia materiálu a pracovných pomôcok vyčlení objednávateľ v 

priestoroch objektu jednu uzamykateľnú miestnosť. 

2. Objednávateľ umožní vykonávať pravidelné služby poskytovateľovi každý pracovný deň  v čase od 08:00 hod. 

do 16:00 hod. tak, aby poskytovateľ naplnil časový rozsah výkonu pravidelných služieb mesačne. 

3. Nepravidelné služby poskytované pre objednávateľa na základe jeho písomnej objednávky môže poskytovateľ 

vykonávať aj v inej ako vyššie dohodnutej dobe. Túto požiadavku je potrebné vopred dohodnúť so 

zodpovednou osobou objednávateľa.    

4. Objednávateľ je povinný bezplatne poskytnúť studenú, teplú vodu a elektrickú energiu potrebnú na 

vykonanie služieb. Poskytovateľ sa zaväzuje k hospodárnemu nakladaniu s poskytnutou vodou, elektrickou 

energiou, a ostatnými médiami, ktoré mu Objednávateľ poskytuje pre výkon služby. 

5. Objednávateľ je povinný vykonať zaškolenie pracovníkov poskytovateľa pre výkon jednotlivých služieb do 

22.03.2021, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, a zaškolenie k manipulácii so všetkými strojmi a zariadeniami, 

ktoré sa nachádzajú v objekte, o čom spíšu zmluvné strany Protokol o zaškolení. Každá zo zmluvných strán sa 

zaväzuje poskytnúť druhej zmluvnej strane súčinnosť pri vykonaní zaškolenia podľa tohto odseku.  

 

     

ČLÁNOK  IX. 

POVINNOSTI  POSKYTOVATEĽA  SLUŽBY   

1. Poskytovateľ je povinný:  

a) zabezpečiť plnenie v dohodnutom rozsahu a harmonograme služieb,  odborne a včas, v súlade s touto 

zmluvou a príslušnými právnymi predpismi,     

b) riadiť sa pokynmi objednávateľa alebo jeho oprávnených riadiacich zamestnancov, 

c) zabezpečiť všetky potrebné stroje, zariadenia, prostriedky a materiál potrebný na plnenie zmluvy,  

d) používať len bezchybné prostriedky, materiál, stroje a zariadenia, ktoré vylučujú poškodenie objektu,  

alebo zdravia tretích osôb nachádzajúcich sa v priestoroch objednávateľa,                             

e) zabezpečiť dohodnutý výkon služieb riadne a včas tak, aby nedošlo k prerušeniu plnenia predmetu 

zmluvy,  

f) oznámiť Objednávateľovi potrebu náhrady opotrebovaných častí z perspektívy blízkej možnej poruchy 



g) počas výkonu služby nosiť na ošatení identifikačný preukaz poskytovateľa služby,  

h) znášať zodpovednosť za ním spôsobené škody na majetku  objednávateľa pri plnení tejto zmluvy, 

i) zabezpečiť poistenie svojich zamestnancov podľa platných právnych   predpisov, 

j) odkladať kľúče od jednotlivých miestností po vykonaní  služieb do  uzamykateľnej skrine, ktorá bude 

umiestnená v priestoroch určených  pre poskytovateľa. Priestor určený pre poskytovateľa je 

nevyhnutné  uzamkýnať pri každom jeho opustení,   

k) zotrvávať v priestoroch objednávateľa len na čas nevyhnutne potrebný na vykonanie služieb a priestory 

opustiť ihneď po vykonaní služieb, 

l) na požiadanie predložiť objednávateľovi menný zoznam pracovníkov poskytovateľa vykonávajúcich 

služby v objekte Objednávateľa na základe tejto zmluvy 

2. Poskytovateľ je v plnom rozsahu zodpovedný za bezpečnosť a ochranu  zdravia podľa zákona č. 124/2006 

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, a zaväzuje sa:  

• zabezpečiť dodržiavanie bezpečnosti pri práci,   

• dodržiavať požiarnobezpečnostné opatrenia,  

• dodržiavať pracovnú disciplínu takým spôsobom, aby neboli ohrození alebo poškodení zamestnanci 

objednávateľa, prípadne tretie osoby nachádzajúce sa v objekte, 

• na vlastné náklady zabezpečiť potrebné zariadenia a mechanické prostriedky, udržiavať ich v 

bezpečnom a prevádzkyschopnom stave, priebežne vykonávať ich údržbu a revízie, a zdravotne a 

ekologicky bezchybné čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky.  

Za týmto účelom  je poskytovateľ  povinný zabezpečiť preškolenie všetkých svojich zamestnancov z predpisov 

o BOZP a požiarnej ochrane a interných predpisov Objednávateľa, pričom túto povinnosť je povinný 

zabezpečiť až po tom, čo všetky tieto interné predpisy Objednávateľa budú Poskytovateľovi odovzdané na 

základe písomného odovzdávacieho protokolu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá 

vznikne v dôsledku neznalosti interných predpisov Objednávateľa, ktoré neboli Poskytovateľovi protokolárne 

odovzdané.  Poskytovateľ plne zodpovedá za správanie svojich zamestnancov a je povinný nahradiť 

objednávateľovi škodu spôsobenú nedodržiavaním podmienok uvedených v Zmluve alebo pokynov 

objednávateľa, vrátane pokynov vedúcich zamestnancov Objednávateľa. 

3. Poskytovateľ je povinný kontrolovať dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov, ako aj či jeho 

zamestnanci nie sú v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok, či 

dodržiavajú zákaz fajčenia v priestoroch Objednávateľa, riadne používanie osobných ochranných 

prostriedkov, ochranných zariadení a ochranných opatrení. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť nahlásenie 

každého pracovného úrazu, alebo iného ako pracovného úrazu, ktorý vznikne niektorému z jeho pracovníkov 

v objekte. Poskytovateľ je povinný ohlasovať aj bezprostredné hrozby závažnej priemyselnej havárie. V 

prípade pracovného úrazu alebo mimoriadnej udalosti Poskytovateľ plne preberá zodpovednosť za následky 

z toho vyplývajúce.  

4. Poskytovateľ je zodpovedný za dodržiavanie zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o PO“), súvisiacich vykonávajúcich vyhlášok a STN v nadväznosti na 

zákon o PO a predpisov o nariadeniach o zákone o PO vydaných objednávateľom. Poskytovateľ je pri vzniku 

požiaru povinný postupovať podľa požiarnych poplachových smerníc a požiar hlásiť na ohlasovňu požiaru. 

Poskytovateľ je zodpovedný za oboznámenie sa s dokumentáciou požiarnej ochrany pracoviska, na ktorom 

bude vykonávať práce 

5. Poskytovateľ je povinný pre prípad, že by spôsobil škodu objednávateľovi, uzatvoriť poistnú zmluvu na 

náhradu škody vyplývajúcu z podnikateľského rizika, ku dňu začatia  plnenia predmetu zmluvy. 

6. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesplnenia výkonu Služieb 

a/alebo termínov určených v Objednávke, vrátane zmluvných sankcii pre Objednávateľa 

7. Potrebu vykonania opráv a údržby na objektoch a zariadeniach na ktorých spočíva záručná doba je osoba 

poverená poskytovateľom povinná bezodkladne nahlásiť zodpovednej osobe objednávateľa. Bez 

predchádzajúceho súhlasu zodpovednej osoby objednávateľa nie je oprávnená akýmkoľvek spôsobom 

zasahovať do zariadenia. V opačnom prípade poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi 

konaním tejto osoby vznikne.  Výnimku z tohto ustanovenia majú práce, ktoré sú nevyhnutné na okamžité 

zastavenie vznikajúcich škôd resp. práce na okamžité odstránenie vzniku možnej škody. Za týmto účelom je 

objednávateľ povinný odovzdať poskytovateľovi fotokópie všetkých  záručných listov od strojov a zariadení 

nachádzajúcich sa v objekte, na ktorých spočíva záručná doba. V prípade neodovzdania záručných listov podľa 

predchádzajúcej vety, Poskytovateľ nenesenie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú v dôsledku 



nesplnenia povinnosti oznámiť potrebu vykonania opráv a údržby na objektoch a zariadeniach, na ktorých 

spočíva záručná doba. 

   

ČLÁNOK X.  

MLČANLIVOSŤ 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o organizačných a všetkých ostatných skutočnostiach na 

strane Objednávateľa, o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri 

poskytovaní služieb a ktoré Objednávateľ označil za dôverné alebo ktoré sú dôvernými. 

2. Za dôverné skutočnosti sa považujú  akékoľvek osobné údaje osôb; informácie, ktoré súvisia s činnosťou 

Objednávateľa a nie sú v obchodných kruhoch bežne dostupné, a majú byť podľa rozhodnutia Objednávateľa 

utajené alebo ktoré Objednávateľ za dôverné výslovne označí 

3. Poskytovateľ  sa zaväzuje, že dôverné informácie neposkytne  tretím osobám a ani neumožní prístup tretích 

osôb k dôverným informáciám.  

4. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku Zmluvy trvá aj po ukončení Zmluvy 

5. Poskytovateľ  je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každé jedno 

porušenie zmluvnej povinnosti, ktorá mu vznikla v súvislosti s porušením povinnosti zachovávať mlčanlivosť 

podľa tohto článku Zmluvy. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.  

6. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku Zmluvy ohľadne dôverných informácií, sa 

nepokladá ich poskytnutie príslušným orgánom verejnej správy, pokiaľ to vyplýva zo všeobecne záväzného 

právneho predpisu, ich použitie potrebných informácií alebo dokumentov v prípadných súdnych, 

rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj ich 

použitie, pokiaľ sa stali verejne známymi. 

 

ČLÁNOK XI.  

 ÚČINNOSŤ  ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ZÁNIK ZMLUVY  

  

1. Akákoľvek komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou prebieha medzi Zmluvnými stranami písomnou formou 

(pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak) a to tak, že písomnosti doručované jednou Zmluvnou stranou 

druhej Zmluvnej strane budú doručované prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka, alebo 

prostredníctvom kuriérskej služby, alebo osobne, alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefaxom 

na adresy Zmluvných strán uvedené v tomto bode Zmluvy. Písomnosť sa pokladá za doručenú v deň, kedy 

adresát potvrdí jej prijatie doručovateľovi. V prípade doručovania písomnosti elektronickou poštou sa 

písomnosť pokladá za doručenú momentom, kedy bude odosielateľovi správy elektronickou poštou doručené 

oznámenie o doručení správy elektronickou poštou. V prípade doručovania písomnosti telefaxom sa 

písomnosť pokladá za doručenú momentom, keď bude odosielateľovi správy potvrdený úspešný prenos. Za 

deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie 

doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na 

pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou preukázateľne 

poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka 

podobného významu. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú,   a to odo dňa jej účinnosti do 31.12.2021. 

3. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán i bez udania dôvodu, pričom výpoveď musí byť 

písomná. Výpovedná lehota je 2 mesačná a začne plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď sa považuje za doručenú zmluvnej strane aj v prípade, že zmluvná 

strana doručovanú písomnosť neprevzala alebo písomnosť odmietla prevziať. 

4. Zmluvu možno ukončiť taktiež dohodou zmluvných strán. 

                                         

 ČLÁNOK XII.  

 ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA  

   

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
29.03.2021.  Zmluva je v súlade s  § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov povinne zverejňovanou zmluvou. Povinnosť zverejniť zmluvu majú obe 



zmluvné strany, ktoré sa zaväzujú zmluvu zverejniť najneskôr do 29.03.2021. O zverejnení zmluvy sa zmluvné 
strany vzájomne informujú.  

2. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len formou jej písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými 

stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

3. Objednávateľ vo veciach tejto zmluvy určuje ako zodpovednú osobu objednávateľa:  Mgr. Marcel Gibóda, tel. 

č.: .................. , e-mail: ....................... , prípadne objednávateľom inú písomne poverenú osobu, o čom musí  

vopred písomne informovať Zodpovednú osobu druhej zmluvnej strany   

4. Poskytovateľ určuje ako zodpovednú osobu poskytovateľa Ing. Petra Pirča, tel. č.: ......................, e-mail: 

......................,  prípadne poskytovateľom inú písomne poverenú osobu, o čom musí  vopred písomne 

informovať Zodpovednú osobu druhej zmluvnej strany.  

5. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Objednávateľ prevezme 

dve vyhotovenia zmluvy a poskytovateľ služby tri vyhotovenia.   

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené na uzavretie tejto zmluvy, zmluvu uzatvorili na základe ich 

slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej 

obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju bez akýchkoľvek výhrad podpisujú. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že súčasťou zmluvy je preberací a odovzdávací protokol, v ktorom budú 

jednoznačne špecifikované jednak všetky technické zariadenia vrátane vyhradených technických zariadení, 

ktoré poskytovateľ preberá, ako aj všetka dokumentácia, ktorú objednávateľ odovzdal a poskytovateľ fyzicky 

prevzal. Preberací a odovzdávací protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

          

  

V Košiciach, dňa 23.03.2021     V Košiciach, dňa 24.03.2021  

 

 

Za objednávateľa:     Za poskytovateľa: 

 

 

......................................................   ...............................................................   

Košická Futbalová Aréna a. s.   Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ 

 

 

V Košiciach, dňa 23.03.2021 

 

 

......................................................     

Košická Futbalová Aréna a. s.    

Ing. Ján Varga – člen predstavenstva    
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Tlakové

p.č. popis Profesia Dodávateľ Miestnosť č.

1 TNS - expanzná nádoba s membránou REFLEX N OST TEHO A b1 0.097

Zdvíhacie

p.č. popis Profesia Dodávateľ Miestnosť č.

V1 43889394 výťah VIP - L Výťahy KONE A c1 1.03

V2 43889395 výťah Press Výťahy KONE A c1 1.07

V3 43889396 výťah VIP - R Výťahy KONE A c1 1.11

V4 44170633 výťah Gastro Výťahy KONE A c1 1.44

Elektrické

p.č. popis Profesia Dodávateľ Miestnosť č.

1. Prípojka VN + Trafostanica objektu ELI Cellqos (PPA Inžiniering) 0.096, 1.28, 1.29

2. Silnoprúd.rozvody a osvetlenie hracej polochy a bleskozvod ELI Cellqos (PPA Inžiniering) Tribúna A+C a hracia plocha

3. Núdzové osvetlenie A+C ELI Cellqos (PPA Inžiniering) Tribúna A+C 

4. EPS - Ustredne a zdroje EPS Cellqos (Arbe) B 3.34, 1.09

5. EPS - hlásiče EPS Cellqos (Arbe) C 3.34,  1.10

6. Hlasova signalizacia poziaru HSP Cellqos (Arbe) B 3.35

Plynové

p.č. popis Profesia Dodávateľ Miestnosť č.

1

KL L1.1 - DAIKIN ERQ200A7W1B – kondenzačná jednotka 

PRIESTORY PRE MÉDIÁ VZT ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. B i strecha

2

KL L2.1 - DAIKIN ERQ140A7V1B – kondenzačná jednotka 

SKYBOXY 3.NP                                                        VZT ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. B i strecha

3

KL L3.1 - DAIKIN ERQ100A7V1B – kondenzačná jednotka 

ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY VZT ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. B i strecha

4

KL L4.1 - DAIKIN ERQ250A7W1B – kondenzačná jednotka VIP 

LOUNGE (REŠTAURÁCIA, KUCHYŇA) VZT ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. B i strecha

5

KL L5.1 - DAIKIN ERQ125A7V1B – kondenzačná jednotka 

PRIESTORY HOSTÍ VZT ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. B i strecha

6

KL L6.1 - DAIKIN ERQ200A7W1B – kondenzačná jednotka 

PRIESTORY DOMÁCI VZT ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. B i strecha

7

KL1.1A - DAIKIN RXYQ20U7Y1B – vonkajšia jednotka VRV 

systém 1A-1PP_ľavá strana                                                                                                 VZT ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. B i strecha

8

KL1.1B - DAIKIN RXYQ16U7Y1B – vonkajšia jednotka VRV 

systém 1B-1PP_pravá strana      VZT ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. B i strecha

9

KL2.1A - DAIKIN RXYQ18U7Y1B – vonkajšia jednotka VRV 

systém 2A-1NP_VIP LOUNGE      VZT ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. B i strecha

10

KL2.1B - DAIKIN RXYQ12U7Y1B – vonkajšia jednotka VRV 

systém 2B-1NP_VIP LOUNGE      VZT ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. B i strecha

11

KL3.1 - DAIKIN RXYQ14U7Y1B – vonkajšia jednotka VRV systém 

3-3.NP_TV štúdiá + 2.NP_pracovisko pre médiá      VZT ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. B i strecha

12

KL4.1 - DAIKIN RXYQ14U7Y1B – vonkajšia jednotka VRV systém 

4-3.NP_velín, crisis room + 2.NP_kancelárie VZT ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. B i strecha

13

KL5.1 - DAIKIN RXYQ16U7Y1B – vonkajšia jednotka VRV systém 

5-3.NP_SKYBOXY      VZT ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. B i strecha

Príloha č. 2 - Zoznam výhradných technických zariadení podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z. - Košická futbalová aréna

Skupina VTZ

Skupina VTZ

Skupina VTZ

Skupina VTZ

EZ-A/c

EZ-A/i

EZ-A/i











































 



 



 



 



 



 



Príloha č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb  

 
Zverejnená nasledovne:  

 

https://www.kosice.sk/mesto/kfa-zmluvy-a-objednavky 

 

 

https://www.kosice.sk/mesto/kfa-zmluvy-a-objednavky


 
Príloha č. 5 – Zoznam fotokópií všetkých  odovzdaných záručných listov strojov a zariadení nachádzajúcich sa 

v objekte 
 
Vzhľadom na rozsiahlosť dokumentácie predmetný zoznam bude odovzdaný poskytovateľovi služieb – 

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. pri odovzdávaní a preberaní objektu a dokumentácie k nemu. 



Príloha č. 6 – Manuál stavby – náhľad elektronickej podoby

 



 
Príloha č. 7 – zoznam všetkých technických zariadení  
 
Technické zariadenia predstavujú najmä elektro, klíma, kúrenie, sanita, EPS, EZS HSP, kompletné 

slaboprúdy, turnikety, a pod., ich špecifikácia vyplýva z realizačnej projektovej dokumentácie a 

dokumentácie skutočného vyhotovenia, ktoré budú odovzdané poskytovateľovi služieb – Bytový 

podnik mesta Košice, s.r.o. pri odovzdávaní. 



1 

 

Preberací a odovzdávací protokol – VZOR k Zmluve o poskytnutí služieb uzatvorenej dňa 
............ medzi 

 
 
Odovzdávajúci: Košická Futbalová Aréna, a.s. 
(objednávateľ služieb) Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

 IČO: 47 845 660,  
 konajúci prostr.: Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva,  
 Ing. Ján   Varga – člen predstavenstva 

 
Na základe plnej moci 
zastúpený: .......................................................... 
 
 
Preberajúci: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
(poskytovateľ služieb) Južné nábrežie 13, 042 19  Košice 
 IČO: 44 518 684,  
 konajúci prostr.: Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ 
 
Na základe plnej moci 
zastúpený: .......................................................... 
 Ing. Adela Liptáková, vedúca oddelenia správy objektov BPMK, s.r.o. 
 
 
 .......................................................... 
 Peter Dulni, vedúci oddelenia údržby BPMK, s.r.o. 
 
 
 ........................................................... 
 Andrea Baňasová, vedúca oddelenia energetiky BPMK, s.r.o. 
 
Týkajúci sa objektu: 
 
stavba s označením „Košická futbalová aréna“ so súpisným číslom IV. 3845, nachádzajúca sa v okrese: Košice IV, 
obec: Košice - Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, ktorej vlastníkom je objednávateľ služieb, na základe 
kolaudačných rozhodnutí vydaných Mestom Košice, pod číslom: MK/A/2020/16750-9 zo dňa 01.10.2020 
právoplatné dňa 12.11.2020, rozhodnutia Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, pod 
číslom OU-KE-OSZP3-2020/020978-009, rozhodnutia Obce Čaňa, pod číslom 548-03/2020-Ča právoplatné dňa 
20.01.2021. 
 
 
V dňoch ...................... 2021 – ....................2021 prebehlo odovzdanie dokumentácie ako aj technických 
zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie predmetu Zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej dňa ................... 
medzi Košickou Futbalovou Arénou, a.s. ako objednávateľom služieb a Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o. 
ako poskytovateľom služieb. Odovzdávania a preberania vyššie uvedeného sa zúčastnili splnomocnení 
zástupcovia oboch strán. 
 
 

I. Údaje o prevzatí dokumentácie 
 
 
 

• Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 
 



 
 
 

 

V Košiciach, dňa ............................... 
Za preberajúceho:  .......................................................v počte: ................ 
Za odovzdávajúceho: ................................................................. 
Poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Odovzdávacia dokumentácia stavby  
 
 
V Košiciach, dňa ............................... 
Za preberajúceho:  .......................................................v počte: ................ 
Za odovzdávajúceho: ................................................................. 
Poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Porealizačné zameranie stavby  
 
 

V Košiciach, dňa ............................... 
Za preberajúceho:  .......................................................v počte: ................ 
Za odovzdávajúceho: ................................................................. 
Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Analýza zostatkových rizík stavby 
 
V Košiciach, dňa ............................... 
Za preberajúceho:  .......................................................v počte: ................ 
Za odovzdávajúceho: ................................................................. 
Poznámky: 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

• Protokol/zoznam zariadení so skrátenou záručnou dobou  
 
 
V Košiciach, dňa ............................... 
Za preberajúceho:  .......................................................v počte: ................ 
Za odovzdávajúceho: ................................................................. 
Poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 

• Kolaudačné rozhodnutie MK/A/2020/16750-9 zo dňa 01.10.2020,  

• rozhodnutie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, pod číslom OU-KE-

OSZP3-2020/020978-009, zo dňa 29.06.2020 

• rozhodnutie Obce Čaňa, pod číslom 548-03/2020-Ča zo dňa 23.12.2020  

 

 

V Košiciach, dňa ............................... 
Za preberajúceho:  .......................................................v počte: ................ 
Za odovzdávajúceho: ................................................................. 
Poznámky: 
 

 

 

 

 

 

• Zmluva o dielo zo dňa 17.04.2018 v znení jej neskorších dodatkov, Všeobecné obchodné podmienky  

 

V Košiciach, dňa ............................... 
Za preberajúceho:  .......................................................v počte: ................ 
Za odovzdávajúceho: ................................................................. 
Poznámky: 
 

 

 

• Zoznam fotokópií všetkých  odovzdaných záručných listov strojov a zariadení nachádzajúcich sa 

v objekte 

 
 
V Košiciach, dňa ............................... 
Za preberajúceho:  .......................................................v počte: ................ 
Za odovzdávajúceho: ................................................................. 
Poznámky: 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

• Protokol o zaškolení v technológiách silnoprúdové inštalácie, Núdzové osvetlenie, Náhradný zdroj, 
EPS, HSP, SKV, ŠK vrátane IT, CCTV, EZS, TV infraštruktúra, MaR 

 

 
V Košiciach, dňa ............................... 
Za preberajúceho:  .......................................................v počte: ................ 
Za odovzdávajúceho: ................................................................. 
Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

• Protokol o zaškolení na obsluhu a údržbu vzduchotechnických, klimatizačných a chladiacich 
zariadení  

 

 
V Košiciach, dňa ............................... 
Za preberajúceho:  .......................................................v počte: ................ 
Za odovzdávajúceho: ................................................................. 
Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 
• Protokol o zaškolení na obsluhu a údržbu vykurovania 

 

 
V Košiciach, dňa ............................... 
Za preberajúceho:  .......................................................v počte: ................ 
Za odovzdávajúceho: ................................................................. 
Poznámky: 
 

• Protokol o zaškolení na obsluhu a údržbu zdravotechnického zariadenia  

 

 
V Košiciach, dňa ............................... 
Za preberajúceho:  .......................................................v počte: ................ 
Za odovzdávajúceho: ................................................................. 
Poznámky: 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

• Protokol o skrátenej záručnej dobe k odovzdaniu stavby  
 
 
V Košiciach, dňa ............................... 
Za preberajúceho:  .......................................................v počte: ................ 
Za odovzdávajúceho: ................................................................. 
Poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 

II. Údaje o prevzatí  vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 
 
 

a) tlakové 
 

 
 
 
V Košiciach, dňa ............................... 
Za preberajúceho:  .......................................................v počte: ................ 
Za odovzdávajúceho: ................................................................. 
Poznámky: 
 
 
 
 
 

b) zdvíhacie 
 
 

 
V Košiciach, dňa ............................... 
Za preberajúceho:  ....................................................... 
Za odovzdávajúceho: ................................................................. 
Poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

c) elektrické 
 

 
 
V Košiciach, dňa ............................... 
Za preberajúceho:  ....................................................... 
Za odovzdávajúceho: ................................................................. 
Poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) plynové 
 

 
 
 
V Košiciach, dňa ............................... 
Za preberajúceho:  ....................................................... 
Za odovzdávajúceho: ................................................................. 
Poznámky: 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

III. Údaje o prevzatí  ostatných technických zariadení   

 

 
Zoznam všetkých zariadení je daný realizačnou projektovou dokumentáciou, ktorá je predmetom odovzdania 
podľa tohto preberacieho protokolu. 
 
 
Za preberajúceho:  .......................................................v počte: ................ 
Za odovzdávajúceho: ................................................................. 
Poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Ďalšia odovzdaná dokumentácia, stroje/zariadenia: 


