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ZMLUVA O DIELO  

číslo zmluvy Objednávateľa:. .............................. 

číslo zmluvy Zhotoviteľa:. .............................. 

uzavretá v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

medzi: 

Objednávateľom: 

 

Obchodné meno : Obec Lesnica 

Sídlo : Lesnica 26, PSČ 065 33  

Štatutárny orgán  : Ján Gondek, starosta obce 

Bankové spojenie : VUB a.s. 

Číslo účtu : SK34 0200 0000 0000 1422 0602 

IČO : 00 330 001 

DIČ  : 2020 698 647 

IČ DPH  : - 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

   

a 

 

Zhotoviteľom: 
 

Obchodné meno : Lesnica-tradícia Pienin s.r.o., r.s.p.  

Sídlo : Lesnica 26, 06533 Lesnica 

V zastúpení:  : Ján Gondek, konateľ  

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľna, a.s. 

Číslo účtu : SK11 0900 0000 0051 7784 7680 

IČO : 53 209 397 

DIČ : 2121300082 

IČ DPH : SK2121300082 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“.) 

I. Predmet zmluvy 
 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť a dodať pre Objednávateľa Parkovací systém 

(ďalej aj „Parkovací systém“ alebo „Dielo“) pre Parkovisko pri Chate Pieniny, v katastr. území obce 

Lesnica. Predmetom Zmluvy je poskytnutie systému ParkDots formou služby typu Software as a Service 

(ďalej len „SaaS“), ktorého popis minimálnej funkčnosti a technickej špecifikácie sú uvedené v Prílohe 

č. 2. 

 

1.2 Predmetom tejto Zmluvy je zároveň poskytnutie služby prevádzky, rozvoja, aplikačnej a používateľskej 

podpory k systému ParkDots po dobu trvania účinnosti Zmluvy. 
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1.3 Táto zmluva je zároveň aj licenčnou zmluvou, ktorou Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi právo 

použiť systém ParkDots v rozsahu minimálnej funkčnosti a podľa technickej špecifikácie uvedenej v 

Prílohe č. 2. Doba poskytnutia licencie na systém ParkDots v zmysle tohto článku sa udeľuje na dobu 

trvania účinnosti tejto Zmluvy. 

1.4 Predmetom tejto zmluvy je takisto záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela 

a úprava ďalších práv a povinností zmluvných strán.  

 

1.5 Bližšia špecifikácia Diela sa nachádza v Prílohách č.1 a č.2 tejto Zmluvy. 

 

1.6 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a je povinný 

vykonávať dielo tak, aby boli splnené všetky podmienky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov, vrátane technických noriem. 

 

1.7 Súčasťou vykonania diela je dodanie výkresovej dokumentácie pre prípravu prívodu elektriny a dátových 

káblov a úpravy podkladov pre osadenie zariadení. Výkresovú dokumentáciu dodá Zhotoviteľ 

Objednávateľovi najneskôr štyri dni po podpise zmluvy. 

 

1.8 Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný písomný preberací protokol. 

 

II. Termíny plnenia 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť zhotovovanie Parkovacieho systému najneskôr do 90 dní odo dňa podpisu 

Zmluvy,  ak tomu nebránia nedostatky zo strany Objednávateľa.  

 

2.2 Zhotoviteľ odovzdá parkovací systém do prevádzky najneskôr do 30.6.2020 bez akýchkoľvek vád 

a nedorobkov. Zaškolenie Objednávateľa, resp. osoby ním poverenej vo veci obsluhy a prevádzky 

Parkovacieho systému prebehne pri odovzdávaní Diela.                             

                                                                      

2.3 Zhotoviteľ musí bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 

bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy o dielo s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie 

diela. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí Zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa 

odvoláva a ktoré nemôže ovplyvniť- vyššia moc. 

 

2.4 Dodržanie dohodnutého termínu plnenia závisí aj od riadneho a včasného poskytnutia súčinnosti zo 

strany Objednávateľa uvedeného v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím 

súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní s poskytnutím plnenia. 

 

III. Cena a platobné podmienky 
 

3.1 Cena za dodávku a montáž predmetu zmluvy podľa prílohy č. 1. je stanovená dohodou zmluvných strán 

v zmysle § 3 Zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov. 

 

3.2 Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy platí v prípade, že montáž zariadení bude jednorazová, t.j. 

Objednávateľ musí zabezpečiť miesto plnenia podľa podkladov (výkresovej dokumentácie) dodaných 

Zhotoviteľom a požiadaviek Zhotoviteľa tak, aby sa montáž zbytočne nepredlžovala. V prípade, že 

miesto plnenia Objednávateľ nezabezpečí dostatočne a montáž sa bude musieť realizovať vo viacerých 

dňoch, tieto budú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka úkonov a služieb. Postup podľa predchádzajúcej 

vety sa neuplatní, ak sa jednorázovosť montáže nepodarí naplniť z dôvodov, za ktoré zodpovedá 

Zhotoviteľ. 

 

3.3 Ceny za plnenie predmetu tejto zmluvy sú vo výške:  
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Celkom bez DPH 35 847,00eur 

Celkom s DPH (10%) 39 431,70eur 

 

3.4 V dohodnutej cene Diela, resp. v cene za jednotlivé objekty, ktoré Dielo tvoria, sú obsiahnuté všetky 

výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k úplnému a riadnemu vykonaniu Diela, resp. objektov, ktoré 

Dielo tvoria. V prípade, že  sa v súvislosti so zhotovením Diela objaví potreba vykonať práce navyše 

alebo potreba dodať materiál v inom rozsahu či iných vlastností, ako je uvedené  v čl. I. bod 1.1 tejto 

zmluvy, môžu byť práce navyše a/alebo materiál v inom rozsahu či iných vlastností vykonané/dodaný 

iba v prípade prijatia predchádzajúceho písomného dodatku k tejto zmluve obsahujúceho dohodnutú 

cenu za práce navyše a/alebo dohodnutú cenu za dodanie materiálu v inom rozsahu či iných vlastností, 

ako predpokladá projektová dokumentácia.  

 

3.5 Riadne a včasné uhrádzanie dohodnutých faktúr sa považuje za poskytovanie súčinnosti zo strany 

Objednávateľa. 

 

IV. Súčinnosť zmluvných strán: 
 

 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť na plnenie jeho záväzkov 

podľa tejto Zmluvy. Ak súčinnosť Objednávateľa nie je poskytnutá, Dodávateľ o poskytnutie súčinnosti 

požiada Objednávateľa písomne. Objednávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do 5 (piatich) kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Dodávateľa.  

 

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje vopred informovať Dodávateľa o všetkých zmenách týkajúcich sa parkovania 

na parkovacích miestach, ktorých správcom je Objednávateľ, osobitne o zmenách zoznamu parkovacích 

miest, o výške parkovného a iných relevantných skutočnostiach. 

 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje informovať Dodávateľa aspoň 15 (pätnásť) dní pred nadobudnutím účinnosti 

príslušnej zmeny. Dodávateľ neznáša zodpovednosť za akúkoľvek ujmu, ktorá Objednávateľovi vznikne 

v súvislosti s tým, že zmenu Dodávateľovi neoznámi včas. Za aktuálnosť zverejnených informácií o 

parkovacích miestach nesie plnú zodpovednosť Objednávateľ. 

 

V. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 
 

5.1 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia dohodnutú v tejto zmluve, uhradí Objednávateľovi úrok 

z omeškania vo výške 0,01% z ceny nedodaného predmetu za každý začatý deň omeškania. 

 

5.2 Ak Objednávateľ nesplní platobné podmienky tejto zmluvy, Zhotoviteľ má právo zablokovať činnosť 

zariadenia, do času splnenia platobných podmienok Objednávateľa a Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi 

úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy predmetu za každý deň z omeškania. 

 

VI. Odovzdanie a prevzatie Diela 
 

6.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú zachovať utajenie skutočností, s ktorými  prídu do styku pri 

plnení zmluvy. Keď Zhotoviteľ Dielo, resp. jednotlivý objekt tvoriaci Dielo, dokončí, vyzve 

Objednávateľa k jeho prevzatiu tak, aby Dielo, resp. jednotlivý objekt tvoriaci Dielo, bolo odovzdané 

Objednávateľovi v termíne podľa čl. II tejto zmluvy. K prevzatiu vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa 

písomne alebo telefonicky a to najmenej 5 kalendárnych dní pred určeným termínom odovzdania a 

prevzatia.  

 

6.2 Dielo, resp. jednotlivý objekt tvoriaci Dielo, musí byť v čase plánovaného odovzdania kompletne 

dokončené, t.j. musí byť vyhotovené a nesmie mať žiadne vady a nedorobky. Objednávateľ je oprávnený 
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prevzatie Diela, resp. jednotlivého objektu tvoriaceho Dielo, odmietnuť, ak budú na Diele, resp. na 

jednotlivom objekte tvoriacom Dielo, v čase plánovaného odovzdania vady a/alebo nedorobky. 

 

6.3 O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený písomný Preberací protokol, ktorý sú zmluvné strany povinné 

podpísať. V protokole budú podrobne popísané prípadné zistené vady a nedorobky spolu s uvedením 

záväzných termínov pre ich odstránenie. 
 

6.4 Zodpovednosť za Dielo prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa prebratím Diela, alebo jeho častí. 

Zariadenia a jednotlivý materiál potrebný na zhotovenie Diela je až do úplného zaplatenia majetkom 

Zhotoviteľa. 

 

VII. Subdodávky, záruka a servis 
 

7.1 Pre zhotovenie časti Diela využije Zhotoviteľ služby subdodávateľa, spoločnosti Villa Pro s.r.o. so 

sídlom Chrapčiakova 1, 052 01  Spišská Nová Ves. Spoločnosť Villa Pro je renomovaným a overeným 

výrobcom závorových systémov. 

  

7.2 Na predmet zmluvy poskytuje Zhotoviteľ záruku 24 mesiacov odo dňa dodania uvedeného v preberacom 

a odovzdávacom protokole. Na súčiastky, ktorých Zhotoviteľ nie je priamo výrobca, platia záručné 

lehoty určené príslušným dodávateľom. 

 

7.3 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia Parkovacieho systému bez vád a nedorobkov 

podľa čl. VI tejto zmluvy.  

 

7.4 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie systému tretími osobami, chybnou obsluhou a vyššou mocou. 

 

7.5 Záručné podmienky a spôsob nahlasovania závad sú uvedené v záručných listoch jednotlivých zariadení, 

ktoré budú dodané Objednávateľovi pri odovzdaní diela.  

 

7.6 Požiadavka na servis/reklamáciu v rámci záručnej doby sa zadáva faxom, alebo e-mailom na nižšie 

uvedené kontakty: 

E-mail: villapro@villapro.eu 

 

7.7 V reklamácii musí Objednávateľ vady popísať, alebo uviesť, ako sa prejavujú. Po ukončení záručnej 

doby zodpovednosti Zhotoviteľa zanikajú. Výrobca (Zhotoviteľ) nezodpovedá za vady, ktoré vznikli 

v dôsledku poškodenia zariadenia Objednávateľom, inou osobou, alebo v dôsledku pôsobenia 

neodvrátiteľných udalostí. 

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy 
 

8.1 Ak Objednávateľ odstúpi bezdôvodne od zmluvy o dielo, uhradí Zhotoviteľovi časť ceny za prácu 

vykonanú pri príprave diela a materiál potrebný na zrealizovanie predmetu, najmenej však 10% 

z celkovej ceny za dielo. 

 

8.2 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak Zhotoviteľ nedodrží dodaciu lehotu a ani primeranú lehotu, 

ktorú mu poskytne Objednávateľ. Odstúpenie nadobudne účinky dňom doručenia odstúpenia 

Zhotoviteľovi. 
 

8.3 Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť, ak Objednávateľ neuhradí vystavené faktúry Zhotoviteľom za 

Dielo, alebo jeho časť v stanovenom termíne, ani v primeranej lehote, ktorú mu Zhotoviteľ poskytne. 

Odstúpenie nadobudne účinky dňom doručenia odstúpenia Objednávateľovi. 
 

mailto:villapro@villapro.eu
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8.4 V prípade odstúpenia od zmluvy na strane Zhotoviteľa na základe bodu 8.3. je Zhotoviteľ oprávnený 

zdemontovať dodané zariadenia a Objednávateľovi je povinný vrátiť 50% sumy zo zaplatenej zálohy do 

14dní od demontáže zariadení. 

 

IX. Záverečné ustanovenia 
 

9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 

strán a účinnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy druhej zmluvnej strane.  

 

9.2 Objednávateľ je povinný všetky úkony a skutočnosti týkajúce sa predmetu dodávky konzultovať 

s osobou poverenou Zhotoviteľom a na to určenou. 

 

9.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť uskutočnené písomnou formou.  

 

9.4 Právne vzťahy, ktoré neupravuje táto zmluva sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

9.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá strana obdrží jeden rovnopis. 

 

9.6 Prílohami tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu diela 

Príloha č. 2: Popis minimálnej funkčnosti a technickej špecifikácie systému ParkDots 

 

9.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy dôkladne oboznámili a porozumeli jej obsahu 

a tiež vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich slobodnej, pravej a vážnej vôli, preto túto zmluvu 

podpísali takto: 

 

 

V Lesnici, dňa 10.3.2022   V Lesnici dňa 10.3.2022   

za Zhotoviteľa: za Objednávateľa: 

 

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

 

...........................   
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 Príloha č.1: Špecifikácia predmetu diela (sumy bez DPH): 

Artikel Popis  Dodávka Montáž 

  Dodávka 
celkom 

Montáž 
celkom 

  Automatické závory           

AZ H2 1-2 Automatická závora s pohonom DC Brushless Motor pre 
ramená do 3m, 1 až 2s nastaviteľná doba otvárania. Vysoká 
výkonnostná trieda pre počet cyklov až 5000/deň a nasadenie 
na vysoko frekventovaných vjazdoch a výjazdoch. 

747,00 58,00 2 1 494,00 116,00 

  Automatické závory - ramená           

ARH300GLS Hliníkové rameno HARMONY, ochranná priehľadná gumová 
lišta s LED, reflexné nálepky. 

138,00 11 6 828,00 66,00 

  Bezpečnostné a ovládacie prvky           

DLW01 Slučka indukčného detektora pri ukladaní do drážky 25,00 115,00 3 75,00 345,00 

BT22 Bitumenovy tmel dvojzložkový, tuba 27,00 15,00 2 54,00 30,00 

VD108 Indukčný detektor vozidiel jednokanálový - montáž do pätice. 69,00   3 207,00   

SR803B Bezpečnostný radar 24 GHz 232,00 18,00 1 232,00 18,00 

DP2KsM Dvojkanálový prijímač diaľkového ovládania 433,9MHz so 
selektívnym premazávaním. 

68,00 31,00 2 136,00 62,00 

DO2K Dvojkanálový vysielač diaľkového ovládania 433,9 MHz. 17,00 2,00 34 578,00 68,00 

  Vjazdové/prejazdové terminály parkovísk, vydávače kariet           

BUS300R Dvojvýškový TCP/IP vjazdový terminál pre  kódovanie, popis a 
výdaj papierových lístkov s čiarkovým kódom. Kotúč s kapacitou 
3500 lístkov 105g/m2zásobníku. Dva čelné panely s displejom a 
vydávačom lístkov. 

5880,00 110,00 1 5880,00 110,00 

VIC Zariadenie pre hlasitú komunikáciu VoIP a prehrávanie 
hlasových správ. 

128,00   2 256,00   

UR22 Výbava - čítačka bezkontaktných kariet UNIQUE 63,00   2 126,00   

TH22 Kúrenie s termostatom pre zvýšený rozsah vonkajších teplôt 85,00   1 85,00   

BRS11 Rozpoznávacie zariadenie s radarom umožňujúce oddelenú 
tarifikáciu vyšších vozidiel (principiálne autobusov) vrátane SW 
výbavy terminálu. 

586,00 85,00 1 586,00 85,00 

 Výjazdové/prejazdové terminály parkovísk      
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BUS300S Dvojvýškový TCP/IP vjazdový terminál pre čítanie papierových 
lístkov s čiarkovým kódom. Kotúč s kapacitou 3500 lístkov 
105g/m2. Dva čelné panely s displejom a skenerom. 

4880,00 110,00 1 4880,00 110,00 

VIC Zariadenie pre hlasitú komunikáciu VoIP a prehrávanie 
hlasových správ. 

128,00  2 256,00  

UR22 Výbava - čítačka bezkontaktných kariet UNIQUE 63,00  2 126,00  

TH22 Kúrenie s termostatom pre zvýšený rozsah vonkajších teplôt 85,00  1 85,00  

  LPR - systém rozpoznávania značiek           

PITCAM IP camera, 6-36 mm motorzoom, motorized focus, iris, IR pass 
filter. B&W progressive scan CMOS, 1/3" sensor. IR přisvícení. 
12V DC 

941,00 36,00 2 1 882,00 72,00 

NS02 Konzola pre montáž kamery ALCAM3 v čiapke AZ H2 124,00 36,00 2 248,00 72,00 

CAD Cloud LPR engine software - jadro rozpoznávacích aplikácií -
zriadenie. Licencia na 2 roky. 

336,00  1 336,00  

  Platobné stanice           

PS202 Komfortná automatická pokladňa pre platbu mincami a 
bankovkami, vydávanie preplatku  v minciach, grafický displej 
15,6". Integrovaná termografická tlačiareň.Integrovaný vydávač 
bankoviek. Pre systémy EASYPARK - čítanie lístka s čiarovým 
kódom. Možnosť použiť pre platbu iných poplatkov - potrebné 
SW rozšírenie. S vyhrievaním pre umiestnenie v exteriéry. 
Farba RAL 9006 skelet + predné dvere čierna fólia. 

6730,00 100,00 1 6730,00 100,00 

VIC Zariadenie pre hlasitú komunikáciu VoIP a prehrávanie 
hlasových správ. 

128,00 
 

1 128,00 
 

UR22 Výbava - čítačka bezkontaktných kariet UNIQUE 63,00 
 

1 63,00 
 

SB101 Výbava - stacionárny skener čiarového kódu pre multiterminál či 
platobnú stanicu pre lístky max šírky 80mm. 

151,00 
 

1 151,00 
 

PRT62EM Čítačka Roger, Prevedenie do vonkajších priestorov, čítanie 
kariet Unique. 

179,00 18,00 1 179,00 18,00 

TH22 Kúrenie s termostatom pre zvýšený rozsah vonkajších teplôt 85,00  1 85,00  

OB22 Rozšírenie - 19" displej vysokosvietivý pre exteriérové aplikácie 866,00  1 866,00  

BRS1 Rozšírenie - dotyková obrazovku - dodáva sa len k 19" 
displejom 

208,00  1 208,00  

OB22 POS terminál s pinpadom pre bezhotovostné platby 1605,00 45,00 1 1605,00 45,00 
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PSE.Bd5 Vydávací modul snímača bankoviek samodopĺňací 449,00 22,00 1 449,00 22,00 

 Strieška na PS202 399,00 36,00 1 399,00 36,00 

 Svetelné návestia a infotabule      

TLED3D Zobrazovanie voľných miest pre verejnosť - Tabuľa 500x500 s 
reflexnou fóliou, popisom a integrovaným modulom pre 
zobrazenie trojmiestneho čísla, LED zobrazovač, výška číslic 
130 mm v matrici 32x16 LED. RS485, RS232, binár. 

569,00 80,00 1 569,00 80,00 

 Dopravné značky      

DZ09 - IP Informačná tabuľa na vjazde do parkoviska 97,00 30,00 3 291,00 90,00 

  Spotrebný materiál           

P5420050 Termografický papier 100g/m2 v kotúči priemeru 200 mm, šírka 
54 mm. 

15,00   8 120,00   

VA_label Validačná nálepka pre udelenie zľavy za parkovné. Balenie 
obsahuje 1000 ks.. 

43,00   1 215,00   

 
Nahrávanie validačných nálepiek do databázy 

 
 15,00 1 

 
 15,00 

ST002 Bezkontaktná karta RO, ISO formát, biela, bez potlače. 1,50  0,35 80 120,00  28,00 

SC100-800 Stĺpik ochranný s prírubou,  výška 800 mm,priemer 130mm 36,00 15,00 1 36,00 15,00 

  

- stavebnú prípravu podľa podkladov,  
 
 

        1200,00  300,00          1  2200,00  300,00 

  Uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy.         980,00 

  Doprava         200,00 

  DODÁVKA CELKOM  40 787,00     32 764,00   

  MONTÁŽ         3083,00 

  CENA ZA PARKOVISKO CELKOM BEZ DPH 35 847,00  
CENA ZA PARKOVISKO CELKOM S DPH 39 431,70 
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Príloha č. 2: Popis minimálnej funkčnosti a technickej špecifikácie systému ParkDots 

 

Systém ParkDots je cloudový systém, ku ktorému používatelia pristupujú prostredníctvom webovej alebo 

mobilnej aplikácie (nie systém s lokálnou inštaláciou na hardvérovej výbave Objednávateľa). Používanie 

systému ParkDots je udelené Objednávateľovi na základe nevýhradnej licencie formou služby typu SaaS. 

Systém ParkDots disponuje zabezpečením minimálne na úrovni SSL šifrovanej komunikácie, ktoré je 

v súlade s platnými legislatívnymi normami. Dostupnosť systému je spravidla 24/7 s výnimkou prípadov 

vyššej moci, nevyhnutných technických zásahov a pravidelnej technickej údržby. Prístup do systému 

ParkDots je zabezpečený pre každého oprávneného zamestnanca Objednávateľa samostatne 

v neobmedzenom množstve. Pre obyvateľov a návštevníkov sú aplikácie zdarma dostupné. 
 

Systém ParkDots sa skladá minimálne z nasledovných aplikácií a funkčností: 

 
A. Webová aplikácia ParkDots určená pre vodičov: 

1. Detailný prehľad parkovísk. 

2. Vyhľadanie parkoviska neďaleko bodu záujmu. 

3. Možnosť zakúpenia parkovacieho lístka prostredníctvom uloženej platobnej karty (MasterCard, 

MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, V Pay a Diners Club) alebo prostredníctvom 

ďalších platobných aplikácií integrovaných so systémom ParkDots. 

4. Správa používateľského profilu. 

5. História parkovacích lístkov. 
 

B. Mobilné aplikácie ParkDots na báze Android a iOS určené pre vodičov: 

1. Možnosť bezplatnej inštalácie z aplikačného prostredia pre operačný systém Android alebo iOS. 

2. Detailný prehľad parkovísk. 

3. Vyhľadanie parkoviska neďaleko bodu záujmu. 

4. Navigácia na cieľové parkovisko. 

5. Možnosť zakúpenia parkovacieho lístka prostredníctvom uloženej platobnej karty (MasterCard, 

MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, V Pay a Diners Club) alebo prostredníctvom 

ďalších platobných aplikácií integrovaných so systémom ParkDots. 

6. Notifikácie o exspirácii parkovacieho lístka a predĺženie parkovania. 

7. Správa používateľského profilu. 

8. História parkovaní a parkovacích lístkov. 

9. Poskytnutie zjednodušeného účtovného dokladu (faktúry) vystaveného v elektronickej forme v mene 

Objednávateľa ku každej úhrade parkovného pre Užívateľa parkovacieho miesta. 
 

C. Kontrolný systém vrátane mobilnej aplikácie určenej na kontrolu parkovného pre správcu parkovania 

alebo zástupcov Mestskej polície: 

1. Zabezpečenie prístupu len pre oprávnených používateľov (funkčnosť nie je prístupná pre neprihláseného 

používateľa, resp. používateľa bez príslušných oprávnení). 

2. Kontrola oprávnenosti parkovania na základe manuálneho zadania EČV, alebo prostredníctvom funkcie 

skenovania s indikáciou oprávnenosti parkovania v reálnom čase. 

3. Možnosť kontroly oprávnenosti parkovania aj z iných platobných kanálov a aplikácií na základe 

integrácie (min. SMS parkovacie lístky, parkovacie karty ParkDots). 
 

D. Webová administračná aplikácia určená pre správcu parkovania: 

1. Detailný prehľad parkovísk vrátane možnosti ich editácie. 

2. Sumárne informácie o zrealizovaných úhradách parkovného prostredníctvom Aplikácie ParkDots. 

3. Prehľad evidenčných čísel motorového vozidla, ktoré majú uhradené parkovné. 
 

Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ systém ParkDots priebežne rozvíja, funkcionalitu aplikácií modifikuje 

a dopĺňa. Objednávateľ má na základe tejto Zmluvy právo na poskytovanie plnení podľa tejto Zmluvy prostredníctvom 

systému ParkDots a s funkcionalitou tak, ako je špecifikovaná vyššie. Ak Dodávateľ obohatí systém ParkDots o ďalšiu 

funkcionalitu, Objednávateľ bude mať právo na využívanie tejto funkcionality, resp. na poskytovanie plnení 

prostredníctvom novej funkcionality systému ParkDots len na základe osobitnej zmluvy alebo dodatku k tejto Zmluve, 

ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 


