
 

 

 ZMLUVA O DIELO  

uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Žilinský turistický kraj - krajská organizácia cestovného ruchu 

   Komenského 48 

   011 09 Žilina 

zastúpená: RNDr. Peter Dobeš, predseda, Ing Iveta Chabadová,  riaditeľka 

   IČO: 42220238 

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s., č. ú.: 3142665001/5600 

 

(ďalej v texte zmluvy na účely zmluvy o dielo len ako „objednávateľ“ ) 

 

 

Zhotoviteľ:   TIMEPRINT - Lopušan Róbert 

   Ľudovíta Štúra 927/10 

   013 03 Varín 

   zastúpená: Róbert Lopušan 

   IČO: 33862494 

   IČ DPH: SK 1020529345 

   Bankové spojenie: Prima banka 

   Číslo účtu: 0302571001/5600 

 

(ďalej v texte zmluvy na účely zmluvy o dielo len ako „zhotoviteľ“) 

 

 

 

Čl. II.  

Predmet diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa dielo: "Kompletné spracovanie brožúr   

     vrátane tlače a dodania" 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo v rozsahu a za podmienok    

     uvedených v tejto zmluve a v zmysle podmienok prieskumu trhu 

 

3. Popis častí diela: 
 

Rozhľadne v Žilinskom kraji - SJ - formát publikácie A5, papier min. 100 g natieraný, 22-24 listov, obálka 

250 g natieraný, väzba V1, 5000 ks, grafický návrh a kompletné spracovanie fotografií, textov a nákresov, 

spracovanie úvodnej mapky, výroba tlačových podkladov, tlač a distribúcia na jedno objednávateľom určené 

miesto, slovenský jazyk 

 

TOP cyklovýlety v Žilinskom kraji - PL - formát publikácie A5, papier min. 100 g natieraný, 22 listov, obálka 

250 g natieraný, väzba V1, 3000 ks, grafický návrh a spracovanie (podľa objednávateľom zadaného vzoru), 

výroba tlačových podkladov, tlač a distribúcia na jedno objednávateľom určené miesto, poľský jazyk 

 

TOP cyklovýlety v Žilinskom kraji - ANG - formát publikácie A5, papier min. 100 g natieraný, 22 listov, 

obálka 250 g natieraný, väzba V1, 2000 ks, grafický návrh a spracovanie (podľa objednávateľom zadaného 

vzoru), výroba tlačových podkladov, tlač a distribúcia na jedno objednávateľom určené miesto, anglický jazyk 

 



 

 

TOP turistické trasy v Žilinskom kraji - PL - formát publikácie A5, papier min. 100 g natieraný, 24 listov, 

obálka 250 g natieraný, väzba V1, 3000 ks, grafický návrh a spracovanie (podľa objednávateľom zadaného 

vzoru), výroba tlačových podkladov, tlač a distribúcia na jedno objednávateľom určené miesto, poľský jazyk 

 

TOP turistické trasy v Žilinskom kraji - ANG - formát publikácie A5, papier min. 100 g natieraný, 24 listov, 

obálka 250 g natieraný, väzba V1, 2000 ks, grafický návrh a spracovanie (podľa objednávateľom zadaného 

vzoru), výroba tlačových podkladov, tlač a distribúcia na jedno objednávateľom určené miesto, anglický jazyk 

 

Hrady a zámky v Žilinskom kraji - SJ - formát publikácie A5, papier min. 100 g natieraný, 22-24 listov, 

obálka 250 g natieraný, väzba V1, 5000 ks, grafický návrh a kompletné spracovanie fotografií, textov a 

nákresov, spracovanie úvodnej mapky, výroba tlačových podkladov, tlač a distribúcia na jedno objednávateľom 

určené miesto, slovenský jazyk 

 

Hrady a zámky v Žilinskom kraji - PL - formát publikácie A5, papier min. 100 g natieraný, 22-24 listov, 

obálka 250 g natieraný, väzba V1, 3000 ks, grafické spracovanie fotografií, textov a nákresov, spracovanie 

úvodnej mapky, výroba tlačových podkladov, tlač a distribúcia na jedno objednávateľom určené miesto, poľský 

jazyk 

 

Hrady a zámky v Žilinskom kraji - ANG - formát publikácie A5, papier min. 100 g natieraný, 22-24 listov, 

obálka 250 g natieraný, väzba V1, 2000 ks, grafické spracovanie fotografií, textov a nákresov, spracovanie 

mapky, výroba tlačových podkladov, tlač a distribúcia na jedno objednávateľom určené miesto, anglický jazyk 

 

Kempingy - SJ - formát publikácie A5, papier min. 100 g natieraný, 14-16 listov, obálka 250 g natieraný, väzba 

V1, 3000 ks, grafický návrh a kompletné spracovanie fotografií, textov, spracovanie úvodnej mapky, výroba 

tlačových podkladov, tlač a distribúcia na jedno objednávateľom určené miesto, slovenský jazyk 

 

Kempingy - EN - formát publikácie A5, papier min. 100 g natieraný, 14-16 listov, obálka 250 g natieraný, 

väzba V1, 2000 ks, grafický návrh a kompletné spracovanie fotografií, textov, spracovanie úvodnej mapky, 

výroba tlačových podkladov, tlač a distribúcia na jedno objednávateľom určené miesto, slovenský jazyk 

 

1. Pozn. Objednávateľ dodá dodávateľovi texty, fotografie, mapové podklady - gpx súbory/náhľady 

k vytvoreniu ilustračného nákresu trasy, dáta k úprave brožúry Top turistické trasy v Žilinskom kraji 

a k úprave brožúry Top cyklovýlety v Žilinskom kraji do poľskej a anglickej mutácie; úprava sa týka len 

zámeny textu za poskytnuté preložené texty, prípadne zámena fotografie. 

 

 

4.   Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a za podmienok   

      uvedených v Čl. IV tejto zmluvy zhotoviteľovi zaplatí dohodnutú cenu. 
 

 

 

Čl. III.  

Čas zhotovenia diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať kompletné dielo najneskôr do 31. 12. 2019. 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať časti diela - podľa druhu - max. do 14 dní od schválenia    

            kompletného návrhu objednávateľom. 

 

 

Čl. IV. 

 Cena diela 

 

1.     Celková cena za predmet diela: 24 287,- €. 

2.     Sadzba DPH: 20 %, tj. 4 857,40 €  



 

 

3. Celková cena vrátane DPH: 29 144,40 €  

 
Cena jednotlivých častí diela: 

 

 

POLOŽKA        Cena jedn.           Náklad     Cena spolu         Cena spolu 

           bez DPH         bez DPH             vr. DPH 

                  €       €        € 

 

1. Rozhľadne v Žilinskom kraji  1,192   5000  5960  7152,00 

2. TOP cyklovýlety PL   0,651  3000  1953  2343,60 

3. TOP cyklovýlety ANG       0,667  2000  1334  1600,80 

4. TOP turistické trasy PL   0,660  3000  1980  2376,00 

5. TOP turistické trasy ANG   0,670  2000  1340  1608,00 

6. Hrady a zámky v Žilinskom kraji  1,192  5000  5960  7152,00 

7. Hrady a zámky PL           0,660  3000  1980  2376,00 

8. Hrady a zámky ANG   0,670  2000  1340  1608,00 

9. Kempingy v Žilinskom kraji SJ         0,428  3000  1284  1540,80 

9. Kempingy v Žilinskom kraji ANG 0,578  2000  1156  1387,20 

 

 

 

Čl. V. 

 Platobné podmienky 

 

1. Zhotoviteľ vystaví čiastkové faktúry podľa dodania jednotlivých častí diela v zmysle platnej 

legislatívy. Splatnosť každej čiastkovej faktúry je 14 dní. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,5% zo skutočne platenej sumy 

v prípade omeškania úhrady faktúry za každý omeškaný deň. 

 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov. 

Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými 

dojednaniami v tejto zmluve, preberajúci je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť 

zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. Doručením opravenej alebo doplnenej faktúry 

preberajúcemu začne plynúť nová lehota splatnosti. 

 

4. Lehota splatnosti faktúry sa na základe dohody zmluvných strán určuje na 30 dní a plynie   

od nasledujúceho dňa po jej doručení preberajúcemu. 

 

 

Čl. VI.  

Záruky a ostatné dojednania 

 

1. Všetky prípadné práce nad zmluvou určený rozsah a zmeny predmetu diela podľa čl. II. musia 

byť pred ich realizáciou odsúhlasené vzájomne a doplnené písomným dodatkom k tejto zmluve 

podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

2. Fakturované výrobky budú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálneho odpadu. Spoločnosť 

TIMEPRINT - Róbert Lopušan sa v zmysle zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. §73 ods.4 považuje 



 

 

pre tieto výrobky za výrobcu neobalových výrobkov a bude si pre tieto výrobky plniť povinnosti 

z toho vyplývajúce. 

 

 

 

 

Čl. VII.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán, z ktorých každá strana obdrží po jednom exempláre. 

 

2. Meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len písomnými dodatkami, ktoré musia podpísať oprávnení 

zástupcovia oboch zmluvných strán. 

 

 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami za podmienky, že bola 

zverejnená. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 

sídle objednávateľa.  

 

4. Pokiaľ nie je v tejto zmluve inak dané, riadia sa ďalej vzťahy zmluvných strán príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

 

 

 

V Žiline, dňa 23.9.2019 

 

 

 

 

 

                  

Za objednávateľa:                                                      Za zhotoviteľa: 

 

 

 

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

       Žilinský turistický kraj                                         TIMEPRINT - Lopušan Róbert 

           RNDr. Peter Dobeš                    Róbert Lopušan 

                predseda                                       

         
 

 

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

Žilinský turistický kraj             

  Ing. Iveta Chabadová 

   výkonná riaditeľka                       



 

 

 


