
 

 

 Z M L U V A    O    D I  E L O 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov 

 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

1.1  Objednávateľ: 

 

        Názov:       Žilinský turistický kraj 

     Krajská organizácia cestovného ruchu     
        Adresa sídla:   Komenského 48       

     011 09  Žilina    

        V zastúpení:   RNDr. Peter Dobeš               

        Kontaktná osoba:  Ing. Iveta Chabadová, výkonný riaditeľ     

        IČO:    42220238     

        DIČ:    2023472847 

        Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a. s. 

        Číslo účtu:   3142665001/5600 

        IBAN:    SK52 5600 0000 0031 4266 5001  

        Tel:    041/503 23 56    

        E-mail:    iveta.chabadova@zask.sk 

 

 

1.2   Zhotoviteľ: 

 

        Názov:                             KOVOZNAK s.r.o. 
        Adresa sídla:                      Námestie slobody 1407/40 

     020 01  Púchov 

        V zastúpení:                    Tomáš Mrva - konateľ spoločnosti 

        Bankové spojenie:         Československá obchodná banka, pobočka Žilina 

        Číslo účtu:                      4007550062/7500 

        IČO:                               36012998 

        IČ DPH:                             SK2020109586   

        Tel,fax :    041/7632 848 

        E-mail:    kovoznak@kovoznak.sk 

 

 

 

                                                         II.  Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom zmluvy je výroba a osadenie informačných tabúľ a smerovo navigačných tabúľ 

zameraných na označovanie významných turistických a kultúrnych cieľov. 

Rozsah: 

-  grafické spracovanie a výroba informačných tabúľ podľa zadania 

-  výroba a montáž ZDZ IS23 – reflexná fólia Tr.1 – v počte  47 ks 

 

 

-  výroba a montáž 4-jazyčných tabúľ – Zn lisovaný plech, 1500/1000 mm,  nereflexná fólia 

    s ochrannou laminovacou fóliou – v počte  4 ks 

-  výroba a montáž 3-jazyčných tabúľ – Zn lisovaný plech, 400/600 mm, nereflexná fólia 



 

 

   s ochrannou laminovacou fóliou – v počte  21 ks. 

 

Zoznam turistických a  kultúrnych cieľov: 

 

Štvorjazyčné 4ks 

1. Hrad Strečno  

2. Kostol Všetkých Svätých v Ludrovej 

3. Drotárske múzeum Jozefa Holánika – Bakeľa 

4. Pamätník francúzskych partizánov Strečno  

 

Trojjazyčné tabule 21 ks 

Kysucké múzeum: 

1. ŠUĽAVOV CHOLVAROK 

2. PLEŠIVKOV CHOLVAROK 

3. CHOLVAROK NAD STANIČKOU 

4. KAPLNKA PANNY MÁRIE RUŽENCOVEJ ZO ZBOROVA NAD BYSTRICOU S 

CINTORÍNOM 

5. OBYTNÝ DOM Z OŠČADNICE 

6. KRČMA Z KORNE 

7. DOM LESNÝCH ROBOTNÍKOV 

8. MLYN A PÍLA Z KLUBINY 

9. OBYTNÝ DOM U RYBOV 

10. OBYTNÝ DOM RIEČNICA U RYBOV Č. 56 

11. MAŠTAĽ Z OSADY DO POTOKA 

12. OBYTNÝ DOM DO POTOKA 

13. STODOLA Z OSADY DO POTOKA 

14. OBYTNÝ DOM Č. 971 U HRUŠKULIAKA 

15. OBYTNÝ DOM U HRUŠKULIAKA Č. 145 

16. MAŠTAĽ A SÝPKA U HRUŠKULIAKA 

17. STODOLA U HRUŠKULIAKA 

18. DOM Z RIEČNICE U PONIŠTOV 

19. VYHŇA  - USADLOSŤ DO PONIŠTA 

20. OVČÍN U PONIŠTOV 

21. STODOLA OD PONIŠTA 

 

 

Smerovníky 47 ks: 

Hrad Strečno  - 7ks 

Považská galéria – 6 ks 

Kostol Všetkých Svätých v Ludrovej – 6 ks  

Kysucké múzeum – 18 ks 

Hrad Blatnica – 3 ks 

Pamätník francúzskych partizánov Strečno – 2 ks 

Drotárske múzeum Jozefa Holánika – Bakeľa - 5 ks 

 

2.1   Bližšie miesto osadenia zadá objednávateľ. 

2.2   Texty turistických a kultúrnych cieľov zadá objednávateľ. 

2.3  Grafiku zabezpečuje dodávateľ, ktorý je povinný poslať náhľad objednávateľovi na   

       schválenie. 

                                        

          



 

 

III.  Termín plnenia 

 

3.1   Termín dodania predmetu obstarávania je  do  15.12.2019. 

        

 

                                        IV.  Zmluvná cena 

 

4.1  Cena  predmetu zmluvy je   19.830,00 €  s DPH, 

       slovom: „devätnásťtisícosemstotridsaťeur“. 

 

 

                                                          V.  Platobné podmienky 

 

5.1 Úhrada finančných prostriedkov za splnenie predmetu zmluvy podľa č. II. sa uskutoční prevodom 

finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.  

Preddavok objednávateľ neposkytuje. 

5.2  Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

  

 

                       VI.  Sankcie 

   

6.1 V  prípade nedodržania termínu podľa  čl. III.  zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu  z  omeškania  

vo  výške  0,05 %  zo sumy uvedenej v čl. IV.  za každý deň omeškania.  

6.2  V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr, zaplatí objednávateľ penále vo výške 0,05 % z 

fakturovanej ceny za každý deň omeškania.   

 

 

VII.  Záruka a zodpovednosť za spôsobené škody 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania kvality informačných tabúľ ich odoberie naspäť a 

zabezpečí bezprostredné náhradné kvalitné plnenie dodávky na vlastné náklady. 

Zhotoviteľ ručí za predmet zmluvy, že informačné tabule majú vlastnosti v  dobe prebratia  

odberateľom,  ktoré  zodpovedajú  technickým  normám a parametrom. 

7.2  Záruka na dodaný materiál je nasledovná : 

   - informačné tabule vo vyhotovení:  pozinkovaný plech, nereflexná fólia - záruka 2 roky, 

                                                              pozinkovaný plech, reflexná fólia - záruka 5 rokov. 
7.3  Záručná doba začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu tejto zmluvy.  

7.4 Záruka sa nevzťahuje na závady, ktoré boli spôsobené násilným vonkajším mechanickým   

poškodením a nepovolenými opravami alebo vykonaním zmien, ktoré vykonal alebo dal vykonať 

objednávateľ tretej osobe bez súhlasu zhotoviteľa. 

7.5 Zhotoviteľ bezplatne odstráni vady alebo vymení informačné tabule po uplatnení oprávnenej 

reklamácie objednávateľom. 

 

 

                                                     VIII.  Záverečné ustanovenia 

 

8.1  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.  

8.2  Zmluvu možno zrušiť len v zákonom stanovených prípadoch. 

8.3  Na ostatné  vzťahy  neupravené  touto  zmluvou  sa  aplikujú  všeobecne  platné  právne vzťahy.     

8.4  Zmluva môže byť zmenená len písomným dodatkom, ktorý bude uzatvorený na základe   

       dohody oboch zmluvných strán 



 

 

8.5 Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží jedno a zhotoviteľ   

      jedno vyhotovenie zmluvy. 

8.6 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nevýhodných podmienok, 

bez akéhokoľvek nátlaku, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie 

sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy, 

že si zmluvu riadne prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 14.11.2019 

 

 

 

      Za zhotoviteľa :                                                                       Za objednávateľa : 

 

 

 

 

 

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

       Žilinský turistický kraj                                                KOVOZNAK s.r.o   

           RNDr. Peter Dobeš                      Tomáš Mrva  

                predseda                                                                       konateľ                        

      

    
 

 

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

Žilinský turistický kraj             

  Ing. Iveta Chabadová 

   výkonná riaditeľka                  



 

 

 


