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ZMLUVA O DIELO  

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodý zákonník) 

v znení neskorších predpisov 

 

MEDZI: 

 

Názov KOCR: Žilinský turistický kraj   

so sídlom:                Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

IČO:  42220238 

DIČ:  2023472847 

Bankové spojenie:             Prima Banka Slovensko, a.s., 

IBAN:                               SK52 5600 0000 0031 4266 5001 

           SK83 5600 0000 0031 4266 9002 

zapísaná v:  Registri organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom 

dopravy a výstavy Slovenskej republiky, sekcia cestovného ruchu 

číslo spisu: 10433/2012/SCR 

v mene organizácie koná: RNDr. Peter Dobeš, predseda krajskej organizácie 

kontakt:                            Ing. Iveta Chabadová, výkonná riaditeľka, iveta.chabadova@zask.sk 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Obchodné meno:  KUBO MALINA International s.r.o. 

so sídlom:          Za kaštieľom 1328/6, Smižany, 053 11 

IČO:          50092731                

DIČ: 2120173352  

bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s. 

IBAN: SK15 0900 0000 0050 8129 7688 

zapísaná v:  Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 38295/V 

v mene spoločnosti koná:  Jakub Malina, konateľ 

kontakt: 0915467115, malina.kubo@gmail.com 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

 

(Zhotoviteľ a Objednávateľ spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý z nich samostatne ako 

„Zmluvná strana“) 

 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a v tejto Zmluve o dielo (ďalej 

len „Zmluva“) s nasledujúcim obsahom vyjadrujú svoju slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu 

 

 

TAKTO: 
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Článok I 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán súvisiacich 

so záväzkom Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo špecifikované v článku II tejto 

Zmluvy a záväzkom Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela. 

 

 

Článok II 

Predmet plnenia diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa zhotovenie diela – Tvorba 

propagačných videospotov pre destináciu Žilinský kraj na základe konceptu a 

špecifikácie podľa Prílohy č.1. Obsahom prác je autorská produkcia a postprodukcia 4 

propagačných video spotov v dĺžke do 3 minút a sériu min. 6 krátkych reklamných spotov 

na online reklamnú kampaň v dĺžke do 25 sekúnd pre Žilinský turistický kraj. Video bude 

obsahovať zábery z kraja, letecké zábery na zadané lokality a zábery z podujatí. 

2. Špecifikácia reklamných spotov: 

a) LETNÉ OBDOBIE: 

- hlavné promo video zamerané na letné obdobie v odhadovanej dĺžke 2 - 3 minúty, v 

ktorom budú použité zábery na hlavné turistické body záujmu v Žilinskom kraji (podľa 

priloženého zoznamu) 

- séria 3 kratších reklamných spotov z letného turistického obdobia v Žilinskom kraji v 

odhadovanej dĺžke 15 - 25 sekúnd určených na online reklamnú kampaň 

    b) ZIMNÉ OBDOBIE + KOMBINOVANÉ SPOTY: 

- hlavné promo video zamerané na zimné obdobie v odhadovanej dĺžke 2 - 3 minúty, v 

ktorom budú použité zábery na hlavné turistické body v Žilinskom kraji (podľa 

priloženého zoznamu) 

- jedno kombinované video, v ktorom sa objavia zábery z letného aj zimného obdobia 

v odhadovanej dĺžke 1 minúta 

 - jedno kombinované video, v ktorom sa objavia zábery z letného aj zimného obdobia 

v odhadovanej dĺžke 2 – 3 minút  

- séria 3 kratších reklamných spotov zo zimného turistického obdobia v Žilinskom kraji v 

odhadovanej dĺžke 15 - 25 sekúnd určených na online reklamnú kampaň 

 

 

Článok III 

Miesto vykonania diela 

Miesto realizácie diela: Žilinský kraj 
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Článok IV 

Východiskové podklady 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu podľa cenovej ponuky zo dňa 07.10.2019, 

vypracovanej spoločnosťou KUBO MALINA International, s.r.o. a v rozsahu cenovej 

ponuky. 

2. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu diela a súvisiacich dodávok v rozsahu cenovej 

ponuky, platných STN a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

Článok V 

Termín realizácie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať letné spoty v lehote najneskôr do 1.6.2020 

a zimné  a kombinované spoty do 1.11.2020.  

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúkanom termíne. 

3. Za splnenie termínu zhotovenia diela podľa ods. 1 tohto článku sa považuje odovzdanie 

celého riadne zhotoveného diela zhotoviteľom a jeho prevzatie objednávateľom na základe 

písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

Článok VI 

Cena diela 

1. Celková cena za zhotovenie diela je vo výške 30 000,- Eur s DPH a bude hradená na 

horeuvedený účet Zhotoviteľa nasledovne: 

a) 15 000,- Eur do 15 dní po odovzdaní 1. časti diela – reklamné spoty LETNÉ 

OBDOBIE a vystavení faktúry a podpise preberacieho protokolu medzi Zmluvnými 

stranami 

b) 15 000,- Eur do 15 dní po odovzdaní 2. časti diela – reklamné spoty ZIMNÉ 

OBDOBIE + KOMINOVANÉ SPOTY a vystavení faktúry a podpise preberacieho 

protokolu medzi Zmluvnými stranami 

2. Ak dôjde počas platnosti zmluvy k zákonnej zmene sadzby DPH, cena s DPH bude 

účtovaná podľa aktuálne platnej sadzby DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných v čase vystavenia faktúry. 

3. Celková cena diela podľa bodu 1 tohto článku je konečná, zahrňuje všetky náklady 

zhotoviteľa spojené s realizáciou diela (príprava produkcie, postprodukcia, ostatné – 

náklady na dopravu, ubytovanie, nákup licencovanej hudby, honorár pre komparz a pod.).   

 

Článok VII 

Platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela bude uhradená objednávateľom na  

základe  2 faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti  

daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
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v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené 

v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom 

prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

3. Lehota splatnosti faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

Článok VIII 

Sankcie 

1. Objednávateľ má právo od zhotoviteľa požadovať, v prípade že dielo nebolo dodané 

riadne alebo včas, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý aj začatý deň 

omeškania.  

2. Za omeškanie sa na účely tejto zmluvy nepovažuje, ak bolo omeškanie spôsobené 

okolnosťami spočívajúcimi vo „vis maior“.  

3. Podstatným porušením tejto zmluvy zhotoviteľom je: 

a) nedodržanie termínu dohodnutého v Článku V. tejto zmluvy o viac ako 10 dní, 

b) nedodržanie požadovaného rozsahu alebo kvality diela. 

4. Odstúpením objednávateľa od tejto zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na 

náhradu škody. Odstúpením objednávateľa od tejto zmluvy nie je dotknuté právo 

objednávateľa na zmluvnú pokutu. 

5. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v záručnej dobe má 

objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR (slovom desať EUR) za každý 

aj začatý deň omeškania.  

 

 

Článok IX 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá  za  to,  že   dielo  bude  zhotovené  v  súlade   s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má k okamihu jeho prevzatia objednávateľom 

a to aj v prípade, že sa tieto vady prejavia až po prevzatí diela objednávateľom. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré na vykonanom diele vzniknú alebo sa prejavia po 

jeho prevzatí objednávateľom počas záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov a vzťahuje sa na 

dielo ako celok alebo ktorúkoľvek jeho časť. Záručná doba začína  plynúť odo dňa 

prevzatia diela objednávateľom.  

4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo od zhotoviteľa požadovať najmä (nie však výlučne) bezplatné odstránenie vady 

diela. Zhotoviteľ má povinnosť objednávateľom reklamované vady diela bezplatne 

odstrániť.  

5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ v primeranom čase po zistení  

tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.  

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela v záručnej 

a pozáručnej dobe najneskôr do 10 dní od doručenia písomného uplatnenia oprávnenej 

reklamácie objednávateľa a vady v primeranej lehote odstrániť.  

7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym užívaním diela. 
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Článok X 

Podmienky zhotovenia a odovzdania diela 

1. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť zhotoviteľovi priestory za účelom zhotovenia diela 

bez prekážok a práv tretích osôb do 10  dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.   

2. Všetky veci, materiál a zariadenie potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, 

dielo zhotoví na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme za podmienok stanovených 

v tejto zmluve. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť zhotoviteľovi dielo na jeho vlastnú prezentáciu. 

Dielo môže zverejniť vo svojom portfóliu a sociálnych sieťach. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú objednávateľovi alebo iným 

osobám v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že systém je po technickej stránke inštalovaný a nastavený tak, že 

neumožňuje porušenie zákona o ochrane osobných údajov. 

7. Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany bez zbytočného 

odkladu po riadnom vykonaní diela na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, ktorú doručí  

objednávateľovi 5 dní vopred.  

 

Článok XI 

Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou  sa  

riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.  

2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné,  ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými  zástupcami oboch 

zmluvných strán.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po dni jej zverejnenia (§ 47a Občianskeho zákonníka). 

4. Zmluva zanikne splnením všetkých povinností zo zmluvy vyplývajúcich, alebo na základe 

vzájomnej dohody zmluvných strán. 

5. V prípade, že objednávateľ, alebo zhotoviteľ nedodržia dohodnuté podmienky zmluvy, 

môžu objednávateľ, alebo zhotoviteľ od tejto zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia 

nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. V takom prípade 

sa práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy riadia Obchodným zákonníkom. 

6. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu podstatného porušenia 

zmluvy je zhotoviteľ povinný mu vrátiť už poskytnuté finančné plnenie. 

7. Ak sa niektoré ustanovenie zmluvy stane neplatným, zmluvné strany sa zaväzujú dotknuté 

ustanovenia zmluvy upraviť v súlade s príslušným právnym predpisom tak, aby 

zodpovedal cieľu zmluvy.  

8. Táto zmluva  je  vyhotovená v troch rovnopisoch, z  ktorých  objednávateľ obdrží dve 

vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.   
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9. Podpísaní  zástupcovia  oboch  zmluvných  strán  prehlasujú, že sú  oprávnení túto  zmluvu  

uzavrieť, že  im nie  sú  známe  žiadne  dôvody  brániace  uzavretiu tejto zmluvy, že jej 

obsahu porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Žiline, dňa 30.10.2019  

 

           Za objednávateľa:                             Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

        ––––––––––––––––––––––                                             –––––––––––––––––––––––––– 

           RNDr. Peter Dobeš                      Jakub Malina         

                  predseda                                         konateľ  

 

 

 

 

 

      ______________________ 

 Ing. Iveta Chabadová 

  výkonná riaditeľka 
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Príloha č. 1 - Koncept spotov a vybrané lokality 
 

Hlavné promo spoty: 

Našou ideou je vyrozprávanie príbehu cez magickú brožúrku o Žilinskom kraji.  

Na terase v kaviarni, alebo na lavičke v parku sedí mladý chalan, môže ťukať do mobilu.. 

trošku ako keby sa nudil. Okolo prejde tajomný okoloidúci, podá mu brožúru o Žilinskom 

turistickom kraji a potmehútsky na neho žmurkne. On nesmelo začne brožúrku listovať . 

Dovtedy statické fotky a texty sa začnú pomocou filmových trikov hýbať, lákať čitateľa na 

rôzne miesta v Žilinskom kraji. Brožúra ožije, presne ako noviny vo filme Harry Potter. 

Čarovná brožúra vtiahne diváka do deja, do brožúry a týmto spôsobom sa odprezentujú 

všetky zaujímavé miesta podľa priloženého zoznamu lokalít v letnej turistickej sezóne. 

Čitateľ dychtivo listuje brožúrkou, ktorá mu stále odhaľuje nové a nové zaujímavé miesta. Na 

vybraných lokalitách sa objavujú miesta a ľudia navštevujúci Žilinský kraj, z nejakej fotky 

čitateľovi brožúrky zamáva turista. Video skončí sloganom „Objavuj, navštevuj, ži“. Video 

bude mať 2 verzie - slogan v SK a slogan v EN. 

Zimná verzia videa bude nadväzovať na letnú verziu a požadujeme video urobiť rovnakým 

spôsobom. Dievča zalistuje v brožúrke, ktorá ožije. Popíja kávu, keď fotky ožijú, káva jej 

zaskočí od prekvapenia. Fotky sa začnú pohybovať, zvnútra brožúry kýva lyžiar. Kamera 

vojde do fotky, odprezentujú sa zimné lokality podľa priloženého zoznamu.  Video opäť 

končí sloganom „Objavuj, navštevuj, ži“. Video bude mať 2 verzie - slogan v SK a 

slogan v EN.  

Posledný reklamný spot bude kombinovaný. Objavia sa v ňom zábery z letného aj zimného 

obdobia. Koncept ostáva rovnaký. Herec -čitateľ objaví brožúrku, brožúrka ožije a cez ňu 

odprezentujeme letné aj zimné turistické obdobie v Žilinskom kraji.  

Nemáme záujem o klasické promo travel video. Potrebujeme, aby bol spot poňatý filmovo, 

čarovne, netradične. Ako vzor požadujeme  filmové efekty a vizuál na štýl filmu Harry Potter. 

Celý koncept má niesť myšlienku, aby ľudia v dnešnej uponáhľanej dobe a závislosti na 

sociálnych sieťach odložili mobil, rozhliadli sa okolo seba a objavili  prírodu a atraktívne 

turistické miesta v Žilinskom kraji.  Slogan na záver každého hlavného spotu „Objavuj, 

navštevuj, ži“ by niesol celú myšlienku  skutočného prežívania zážitkov a nie virtuálneho . 

Videá by sa niesli v tejto rovine.  Zmeň svoj zlozvyk závislosti na mobile, zmeň svoj 

každodenný stereotyp, vypni mobil a objav krásu okolo seba (skrz magickú brožúrku). 

 

Krátke reklamné spoty: 

Krátke reklamné spoty budú vychádzať z rovnakého konceptu ako hlavné reklamné spoty. 

Rozdiel bude v dĺžke. Potrebujeme vytvoriť tri krátke reklamné spoty k letnému a  tri 

reklamné spoty k zimnému turistickému obdobiu. Maximálna dĺžka spotu bude do 25 sekúnd. 

Reklamné spoty budú  ako trailer na hlavné promo video. To znamená, že do 25 sekúnd sa 

zakomponuje magická brožúra a zrýchlene sa odprezentujú vybrané lokality v Žilinskom 

kraji. Potrebujeme na každé obdobie tri spoty, teda odprezentované lokality sa v každom 

spote budú meniť. 

Výber lokalít z natočeného materiálu do krátkych spotov po vzájomnej dohode. 
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DĹŽKA PROMO SPOTOV: 

Letné video SK – dĺžka 2-3 min. 

Letné video EN– dĺžka 2-3 min. 

Zimné video SK – dĺžka 2-3 min. 

Zimné video EN– dĺžka 2-3 min. 

Kombinované video z oboch sezón –dĺžka 1 min. 

Kombinované video z oboch sezón – dĺžka 2-3 min. 

Séria 3 reklamných spotov pre leto – každý do 25 sek. 

Séria 3 reklamných spotov pre zimu – každý do 25 sek. 

 

LOKALITY LETO: 

- Skanzen Vychylovka a Lesná železnička   

- Slovenský orloj    

- Budatínsky hrad s parkom  

- Žilina – Vodné dielo (cyklo), bikesharing, život v meste Mariánske námestie (terasy, 

pivo, ľudia, fontána) 

- ráno východ slnka: Dubeň rozhľadňa  

- Súľovské skaly 

- Zraková pyramída 

- Čičmany 

- Domašínsky meander – DRON  

- Šútovský vodopád  

- Gastro U dobrého pastiera 

- Vlkolínec – DRON 

- Mlyny Oblazy  

- Tatralandia 

- adrenalínové športy Liptovská Mara 

- Demänovská jaskyňa 

- Oravský hrad - DRON  

- Turistika Roháče (Roháčske plesá a príroda) 

- Múzeum oravskej dediny, Zuberec 

- Východná folklórny festival 

 

LOKALITY ZIMA: 

- Spa Aphrodite Rajecké Teplice - DRON 

- Čičmany v zime – (DRON ?) 

- Oravský hrad v zime 

- klzisko na námestí v  Žiline + Vianočné trhy 

- Bežky na Kysuciach – (DRON ?) 

- Snowparadise Veľká Rača 

- Jasná (lyže, snowboard, párty v apres ski bare, Humno) + prechod do útulnej koliby 

po lyžovačke, dobré jedlo, krb, popíjanie vareného vína atď. 

- ferrata Martinské hole 

- zimná turistika- zasnežené kopce, hrebeňovka v zime (napr. lokalita zo Snilovského 

sedla na Veľký Kriváň, Malá Fatra) -DRON 
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- Bešeňová v zime 

- Hurricane Factory 

- podujatie psie záprahy- preteky (Zuberec – 1/2020) 

 

 

 


