
 

 

Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení  

(ďalej len „zmluva“) 

Článok I. 

Zmluvné strany 

Objednávateľ :    Žilinský turistický kraj, krajská organizácia cestovného ruchu 

Sídlo:     Komenského 48, 011 09 Žilina 

Zastúpený:    RNDr. Peter Dobeš, predseda 

IČO:     42220238 

DIČ:     2023472847 

Zapísaný:  V Registri organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom 

dopravy a výstavy Slovenskej republiky, sekcia cestovného ruchu; číslo 

spisu:10433/2012/SCR 

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

IBAN:    SK52 5600 0000 0031 4266 5001 

(ďalej aj „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ:          SLOVENSKÝ CYKLOKLUB, občianske združenie 

Sídlo:  Námestie Slobody 1716/6, 921 01 Piešťany 

Zastúpený:  Michal Hlatký – predseda SCK 

IČO:  34009388 

DIČ:  2021001422 

IČ DPH:  SK2021001422 

Zapísaný v: živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany pod č. 230-15920 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s., Piešťany 

Číslo účtu:  1377748455/0200 

IBAN:  SK13 0200 0000 0013 7771 8455 

(ďalej aj „zhotoviteľ“) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 

2.1.1 zhotoviteľa riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v bode 2.2 

tejto zmluvy a dodať ho objednávateľovi vykonané v rozsahu a kvalite vymedzenej 

v tejto zmluve a v jej prílohách v termíne dohodnutom v Článku III. tejto zmluvy,  

2.1.2 objednávateľa, že poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pre vykonanie diela 

zhotoviteľom, uvedenú v bode 5.1. 

2.1.3 objednávateľa, že prevezme dielo bez zjavných vád a zaplatí zhotoviteľovi za riadne 

vykonané a včas dodané dielo cenu za dielo podľa Článku IV. tejto zmluvy.   

2.2 Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy vykoná pre objednávateľa dielo, ktorým je obnova 

existujúcich cykloturistických trás uvedených a špecifikovaných v prílohe č. 1 a v prílohe č. 

2 tejto zmluvy (ďalej aj „obnova“). 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v súlade 

s platnými právnymi predpismi, slovenskou technickou normou STN 01 8028 „Cykloturistické 

značenie“ (ďalej aj „STN“), ako aj v súlade s pokynmi objednávateľa vzťahujúcim sa k dielu.  

 

Článok III. 

Termíny vykonania diela, miesto a spôsob dodania diela 

3.1 Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi dielo najneskôr do 20. decembra 2019 od 

podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.    

 

3.2 Miestom dodania vykonania obnovy je miesto vyplývajúce z prílohy č. 1 tejto zmluvy, pričom 

fotodokumentácia obnovy bude dodaná do sídla objednávateľa – Komenského 48, 011 09 

Žilina.  

Fotodokumentácia musí zobrazovať prvky cykloturistickej orientácie – ich vizuál v teréne a ich 

osadenie do terénu tak, aby bolo z fotografií zjavné, že boli umiestnené do terénu podľa 

stanovených kritérií uvedených v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 tejto zmluvy.  

        

3.3 Dodanie diela sa uskutoční písomným potvrdením objednávateľa na dodacom liste vystavenom 

zhotoviteľom a priložiť fotodokumentáciu vykonania obnovy. 

3.4 Prevzatie diela sa uskutoční písomným potvrdením objednávateľa na preberacom protokole  

vystavenom zhotoviteľom (ďalej aj „prevzatie“). Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať 

kontrolu rozsahu a kvality diela pred podpísaním preberacieho protokolu. Na vykonanie tejto 

kontroly  si objednávateľ vyhradzuje lehotu 10 dní od potvrdenia dodania diela.  

3.5 Objednávateľ má právo odmietnuť potvrdiť dodanie diela ak: 

a) vykazuje zjavné vady, 

b) zhotoviteľ prekročil termín dodania diela dohodnutý v bode 3.1 tohto článku o viac ako 10 

dní.  

3.6 Objednávateľ je povinný dôvod odmietnutia potvrdenia dodania uviesť na  dodacom liste. 

 



 

 

 

Článok IV. 

Cena  za dielo a platobné podmienky 

4.1 Cena za vykonanie diela (ďalej len „cena diela“) v rozsahu Článku II. tejto zmluvy je    

       nasledovná: 

Cena diela bez DPH:      4.110,70 EUR      (slovom:štyritisícstodesať eur sedemdesiat centov), 

DPH (20%) vo výške :       822,14 EUR (slovom:osemstodvadsaťdva eur štrnásť centov), 

Cena diela s DPH:          4.932,84 EUR   (slovom: štyritisícdeväťstotridsaťdva eur 

osemdesiatštyri centov), 

tak ako je špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto zmluvy.   

 

4.2 Cena diela je konečná. 

Do zmluvne dohodnutej ceny uvedenej a špecifikovanej v bode 4.1 tohto článku zmluvy je 

prípustné premietnuť len zmeny sadzby DPH, ak to bude v súlade s platnými právnymi 

predpismi.  

 

4.3 Cena diela zahŕňa všetky náklady a odmeny zhotoviteľa spojené s technickým, organizačným, 

materiálovým a iným zabezpečením vykonania a dodania diela.  

4.4 Objednávateľ neposkytuje na vykonanie diela preddavok. 

4.5 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi faktúru bez zbytočného odkladu po prevzatí 

diela objednávateľom.  

4.6 Dodací list a preberací protokol písomne potvrdený objednávateľom tvorí prílohu faktúry. 

4.7 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

4.8 Zhotoviteľ je povinný na faktúre, uvádzať povinné náležitosti účtovných dokladov v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. 

4.9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať ktorúkoľvek náležitosť uvedenú v bode 4.8 tejto 

zmluvy je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. V takom 

prípade lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry 

objednávateľovi. 

Článok V. 

Poskytovanie súčinnosti 

5.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi v lehote do 3 dní od platnosti tejto zmluvy 

logo KOCR Žilinský turistický kraj za účelom jej uvedenia na prvkoch cykloturistickej 

orientácie uvedených a špecifikovaných v prílohe č.1 a č. 2 tejto zmluvy.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Článok VI. 

Sankcie 

6.1 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.  

6.2 Za omeškanie sa na účely tejto zmluvy nepovažuje, ak bolo omeškanie spôsobené okolnosťami 

spočívajúcimi vo „vis maior“, ak objednávateľ v zmysle čl. 3. bod 3.4 nezabezpečí osobu na 

prevzatie diela, napriek tomu, že zhotoviteľ bude pripravený dielo odovzdať alebo inými 

okolnosťami spôsobenými na strane objednávateľa, ktoré zabránili zhotoviteľovi dodať dielo 

riadne a včas.   

6.3 Podstatným porušením tejto zmluvy zhotoviteľom je: 

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

b) nedodržanie požadovaného rozsahu alebo kvality diela. 

 

6.4 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. 

6.5 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 VII. 

Ostatné dojednania 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, na vlastnú 

zodpovednosť, na vlastné náklady, v súlade s platnými právnymi predpismi, normami a 

nariadeniami vzťahujúcimi sa na dielo, ustanoveniami tejto zmluvy ako aj v súlade s pokynmi 

objednávateľa vzťahujúcimi sa ku dielu.  

7.2    Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa okamihom potvrdenia jeho prevzatia 

objednávateľom na preberacom protokole. 

  

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

dohody oboch zmluvných strán. 

8.3 Zmluvné strany sa zaväzujú vyjadriť sa k návrhu dodatku v lehote do 10 dní odo dňa jeho 

doručenia. 

8.4 Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu 

údajov uvedených v Článku I. tejto zmluvy, a to písomne na adresu sídla a e-mailom na adresy 

uvedené v Článku I. tejto zmluvy.  



 

 

8.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne dohodou 

prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo 

zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu v SR. 

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

vyhotovenie zmluvy. 

8.7 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 objednávateľa:                                                      Za zhotoviteľa: 

 

 

 

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

       Žilinský turistický kraj                                 Slovenský cykloklub, občianske združenie   

           RNDr. Peter Dobeš              Michal Hlatký - predseda 

                predseda                                       

         
 

 

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

Žilinský turistický kraj             

  Ing. Iveta Chabadová 

   výkonná riaditeľka                       



 

 

 
 

           Príloha č. 1 

 

Podrobná špecifikácia obnovy existujúcich cykloturistických trás a požiadavky na rozsah 

obnovy 

 

Vysvetlenie pojmu obnova existujúcich cykloturistických trás: 

Pod obnovou cykloturistických trás sa rozumie kompletná obnova existujúcich, v teréne 

vyznačených cykloturistických trás. 

 

Podrobnejší popis obnovy existujúcich cykloturistických trás:  

Obnova existujúceho cykloturistického značenia zahŕňajúca obnovu maľovaného značenia,  

doplnenie chýbajúcich stanovísk cykloturistickej orientácie novými cykloturistickými smerovníkmi  

v zmysle STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“, náhrada zničených a chýbajúcich prvkov 

cykloturistickej orientácie, inštalácia veľkoplošnej mapy,  monitoring trás pred mapovaním vrátane  

materiálnych, dopravných administratívnych a režijných nákladov.* 

Rozsah prác –obnova existujúcich cyklotrás, prvky cykloturistickej orientácie: 

Trasa: Činnosť:
Počet 

km

Počet 

CS:

Počet 

malé CS:

Obnova 

CS:

Počet 

VCS:

Počet 

MCS:
Emblémovky:

Emblémovky 

BK:
Donorské: Významová: Obrázkové: TMN:

035 - Liptovská cyklomagistrála 

(úsek Liptovský Ján - Závažná 

Poruba)

OBNOVA 4,1 4 0 0 8 0 4 0 1 0 0 4

Liptovská cyklomagistrála - 

Vlachy
NOVÁ 8,4 6 1 1 14 2 0 0 1 0 0 6

N2401 - Vlkolínec - Pribylina 

(úsek Liptovský Ján - Závažná 

Poruba)

NOVÁ 4,1 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 5

CELKOM: 16,6 10 1 1 30 2 8 0 2 0 0 15

OBNOVA A ÚDRŽBA CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS - KOCR 2019

 

Názov: Počet: Jednotka: Jedn. cena: Celk. cena: Jedn. Cena s DPH Celk. cena s DPH:
Cykloturistický smerovník 10 ks 65,00 € 650,00 € 78,00 € 780,00 €

Malý cykloturistický smerovník 1 ks 35,00 € 35,00 € 42,00 € 42,00 €

Veľká cyklosmerovka (set) 30 ks 30,00 € 900,00 € 36,00 € 1 080,00 €

Malá cyklosmerovka (set) 2 ks 15,00 € 30,00 € 18,00 € 36,00 €

Obrázková cyklosmerovka (set) 0 ks 30,00 € 0,00 € 36,00 € 0,00 €

Tabuľka miestneho názvu 15 ks 30,00 € 450,00 € 36,00 € 540,00 €

Donorská cyklotabuľka (set) 2 ks 30,00 € 60,00 € 36,00 € 72,00 €

Emblémová cyklotabuľka (set) 8 ks 30,00 € 240,00 € 36,00 € 288,00 €

Emblémová cyklotabuľka Bikepark (set) 0 ks 30,00 € 0,00 € 36,00 € 0,00 €

Významová doplnková cyklotabuľka (set) 0 ks 40,00 € 0,00 € 48,00 € 0,00 €

Doplnková cyklotabuľka (set) 0 ks 30,00 € 0,00 € 36,00 € 0,00 €

Veľkoplošná mapa (vrátane stojana, licencie a tlače) 0 ks 1 200,00 € 0,00 € 1 440,00 € 0,00 €

Drevené stojany na bicykle 0 ks 350,00 € 0,00 € 420,00 € 0,00 €

Materiálové náklady spolu 2 365,00 € 2 838,00 €

Maľované značenie 16,6 km 25,00 € 415,00 € 30,00 € 498,00 €

Monitoring trás pred mapovaním 16,6 km 12,00 € 199,20 € 14,40 € 239,04 €

Osadenie cykloturistických smerovníkov 11 ks 55,00 € 605,00 € 66,00 € 726,00 €

Administratívne, réžijné náklady, realizácia projektu, povolenia, 

žiadosti, spracovanie dokumentácii, GPS dát, podkladov pre výrobu, 

textácie, jednania 1 ks 200,00 € 200,00 € 240,00 € 240,00 €

Materiálne náklady (farby, montážny materiál, šablóny, spotrebný materiál) 16,6 km 2,50 € 41,50 € 3,00 € 49,80 €

Obnova cykloturistického smerovníka 1 ks 35,00 € 35,00 € 42,00 € 42,00 €

Inštalácia veľkoplošnej mapy 0 ks 200,00 € 0,00 € 240,00 € 0,00 €

Náklady na inštaláciu spolu 1 495,70 € 1 794,84 €
Dopravné náklady 500 km 0,50 € 250,00 € 0,60 € 300,00 €

Celková cena bez DPH 4 110,70 € Suma s DPH 4 932,84 €

Kalkulácia prvkov cykloturistického značenia - ZASK 2019

 



 

 

 

 

Príloha č. 2 

 

 

Parametre prvkov cykloturistickej orientácie uvedených v Prílohe č. 1  

 

 

Vysvetlenie pojmu: 

Pod pojmom prvky cykloturistickej orientácie sa rozumejú priestorové navigačné orientačné prvky 

na cyklotrasách v zmysle STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“:  

 

Parametre prvkov cykloturistickej orientácie: 

1.   Bezúdržbový cykloturistický smerovník  
podľa STN celková dĺžka 3500 mm, tak aby po osadení bol 2700 mm nad zemou, priemer 60 mm, 

pozinkovaná trubka, povrchová úprava – žltooranžový trvácny nástrek odolný pre upínanie 

nerezových pások, čierny štuplík, môže sa použiť i podzemná konzola,  

 

2.  Malý bezúdržbový cykloturistický smerovník  

podľa STN celková dĺžka 1750 mm, tak aby po osadení bol 1300 mm nad zemou, priemer 60 mm, 

pozinkovaná trubka, povrchová úprava – žltooranžový trvácny nástrek odolný pre upínanie 

nerezových pások, čierny štuplík, môže sa použiť i podzemná konzola,  

 

3.  Veľká cyklosmerovka cykloturistickej trasy (set) B.2 

rozmer podľa STN 450 x 140 mm, konštrukčný materiál Dibond hrúbky 4 mm, všetky hrany oblé, 

textácia v zmysle STN 1 – 2 ciele, správca trasy, evidenčné číslo, náročnosť trasy, grafické 

spracovanie podľa STN, potlač UV farbostála, pozinkovaný držiak, upínanie nerezové S-pásky, 

 

4. Malá cyklosmerovka cykloturistickej trasy (set) B.7 

rozmer podľa STN 200 x 100 mm, konštrukčný materiál Dibond hrúbky 4 mm, všetky hrany oblé, 

správca trasy, evidenčné číslo, náročnosť trasy, grafické spracovanie podľa STN, potlač UV 

farbostála, pozinkovaný držiak, upínanie nerezové S-pásky, 

 

5.      Donorská cyklotabuľka (set) B.14 

rozmer podľa STN 360 x 140 mm, konštrukčný materiál Dibond hrúbky 4 mm, grafické 

spracovanie podľa STN, textové a grafické spracovanie povinnej publicity a podpory donorov s 

uvedením loga objednávateľa a loga Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 

potlač UV farbostála, pozinkovaný držiak, upínanie nerezové S-pásky,  

 

6.     Emblémová cyklotabuľka (set) B.11, B.12 

rozmer podľa STN 360 x 155 mm, konštrukčný materiál Dibond hrúbky 4 mm, grafické 

spracovanie podľa STN (cyklista, názov trasy, grafické stvárnenie pamiatok na trase), potlač UV 

farbostála, pozinkovaný držiak, upínanie nerezové S-pásky (Oravská, Vrchárska, Beskydská 

cyklomagistrála),  

 

7.     Tabuľka miestneho názvu (set) B.13 

rozmer podľa STN 360 x 140 mm, konštrukčný materiál Dibond hrúbky 4 mm, grafické 

spracovanie podľa STN, názov stanoviska, nadmorská výška stanoviska, správca trasy, GPS 



 

 

súradnice trasy, možný QR kód, potlač UV farbostála, pozinkovaný držiak, upínanie nerezové S-

pásky, 

 

8.   Významová doplnková cyklotabuľka (set) B.16.1 – B16.8 

rozmer podľa STN 310 x 470 mm, konštrukčný materiál Dibond hrúbky 4 mm, zaoblené rohy, 

grafické spracovanie podľa STN, evidenčné číslo, potlač UV farbostála, 2 pozinkované držiaky, 

upínanie nerezové S-pásky, 

 

9.      Maľované značenie, tzv. „C“ 

rozmer podľa STN 125 x 125 mm, hustota podľa normy (prípadne metodiky SCK), doplnenie 

plechovými a samolepiacimi značkami a šípkami z pozinkovaného plechu, použité farby: červená, 

modrá, zelená a žltá, 

 

10.    Obnova cykloturistického smerovníka 

Obnova existujúceho smerovníka, demontáž starého značenia, odstránenie starého náteru 

smerovníka, nový náter a spätné osadenie prvkov cykloturistickej orientácie, resp. osadenie nových 

prvkov. 

 

11.    Obrázková cyklosmerovka 

rozmer podľa STN 450 x 140 mm, konštrukčný materiál Gutbond hrúbky 4 mm, všetky hrany oblé, 

vizualizácia v zmysle STN, grafické spracovanie podľa STN, predtlačová príprava, potlač UV 

farbostála, pozinkovaný držiak, upínanie nerezové S-pásky alebo profil AL s AL objímkou 

o priemere 60 mm. 

 

12. Montáž prvkov cykloturistickej orientácie 

Montáž a demontáž prvkov cykloturistického značenia na cykloturistický smerovník a malý 

cykloturistický smerovník. Osadenie a usporiadanie prvkov na smerovníku musí byť realizované 

v zmysle STN. Dodržaná musí byť postupnosť a zoradenie podľa STN. Montáž prevedené 

prostredníctvom nerezovej S-pásky alebo AL objímky o priemere 60 mm.  

 

13. Osadenie a montáž cyklosmerovníka 

Cykloturistický smerovník a malý cykloturistický smerovník musia byť osadené v zmysle 

zjednodušenej dokumentácie a povoľovacieho konania k jednotlivým cykloturistickým trasám. Pri 

realizácia musí byť dodržaná STN a platné zákony SR. Smerovník sa osádza do zeme pomocou 

betónu alebo podzemnej konzoly.  

 

 

Konštrukčné materiály: 

Uvedené pri každom prvku cykloturistickej orientácie. 

 

 

  


