
 

ZMLUVA O DIELO č.05/2014 
 

uzatvorená v zmysle ust. §-u 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

 
Objednávate ľ:       Technické služby mesta Byt ča 
 
Sídlo:                        Hlinická 403/16, 014 01 Bytča 
Zastúpený :              Daniel Cigánik 
Bankové spojenie:    VÚB, a.s. 
Číslo účtu:        2431505253/0200 
IČO:                           00 185 655 
IČ DPH:                     SK 2020442413 
 
 
Zhotovite ľ:    ADACOM progatec, s.r.o  
Sídlo:    Stará Hradská 52  
Zastúpený:     Ing. Pavol Štyriak, konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Žilina 
Číslo účtu:    2377468753/0200 
IČO:    36734497  
IČ DPH:   SK2022322863  
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
 

2.1   Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo podľa čl. III Zmluvy a záväzok 
objednávateľa zaplatiť cenu za vykonanie 

 
2.2   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa požiadaviek objednávateľa v zmysle záväzných 

právnych predpisov a odovzdať ho objednávateľovi vopred dohodnutých termínoch . 
 

Článok III. 
Dielo 

 
 

3.1 Dielom podľa tejto zmluvy je: Opravy kosa čiek ETESIA a dodávka náhradných dielov, 
vzhľadom na skuto čnos ť, že spolo čnos ť je výhradným obchodno – servisným 
zastúpením francúzskej firmy ETESIA, výrobcu strojov na zakladanie a údržbu zelene 
pre Slovensko, t.j. jediným importérom a dodávate ľom profesionálnych kosa čiek na 
trávu ETESIA a výhradným dodávate ľom náhradných dielov na Slovensko. 

 
 
3.2.  Zhotoviteľ vykoná Dielo opravy kosačiek ETESIA v sídle spoločnosti, t. j na ul. Stará 

Hradská 52, 010 03 Žilina , prípadne po dohode v sídle objednávateľa, osobami 
oprávnenými na    vykonávanie predmetného druhu činnosti a to  podľa  Čl. III Bod 3.1 

 
 

 



 
Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 
 
4.1  Cena za Dielo podľa čl. III tejto Zmluvy bude stanovená cenovou ponukou podľa aktuálneho 

platného cenníka zhotoviteľa na základe konkrétnej požiadavky objednávateľa. 
  
4.2  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonané Dielo na základe faktúry  
       vystavenej zhotoviteľom v lehote do 14 dní od jej doručenia. 
   
 
 

Článok V. 
Čas plnenia predmetu diela 

 
 

5.1     Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo od 1.1.2015 do 31.12.2018. 
 

 
Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

6.1  Zmeny a dodatky ku tejto zmluve je možné vykonávať výlučne písomne so súhlasom 
obidvoch zmluvných strán. 

 
6.2  Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že táto zmluva, ktorú si pred jej podpísaním prečítali a jej 

obsahu porozumeli, sa zhoduje s ich slobodnou a vážnou vôľou a nepodpísali ju v tiesni 
a ani za nevýhodných podmienok a preto ju na znak svojho súhlasu podpísali. 

 
6.3  Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť v deň nasledujúcom po dni 

podpisu. 
 
 
6.4  Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každý zo zúčastnených strán 

obdrží po jednom rovnopise. 
 
 
V   Bytči,   dňa 22.12.2014                   v Žiline, dňa...................... 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................                                          .............................................. 
          Daniel Cigánik       ADACOM progatec, s.r.o.  
zástupca štatutárneho orgánu                   Ing. Pavol Štyriak      
                             konateľ spoločnosti 
 
 

 


