
Dohoda o poskytovaní služieb súviacich so správou a údržbou cykloservisných stojanov, 

ktoré sú vo vlastníctve Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj 

uzavretá podľa §  269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „Dohoda“) a v zmysle 

§1 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov         

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

I.  

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: Žilinský turistický kraj, krajská organizácia cestovného ruchu    

    Sídlo :              Komenského 48, 011 09 Žilina      

    Zastúpený:  RNDr. Peter Dobeš, predseda   

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

    IBAN:  SK52 5600 0000 0031 4266 5001    

    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 

 

                                                   (ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Poskytovateľ:       SLOVENSKÝ CYKLOKLUB, občianske združenie   

    Sídlo:                     Námestie Slobody 1716/6, 921 01 Piešťany  

    Zastúpený:            Michal Hlatký, predseda     

    Bankové spojenie:  Revolut       

    IBAN/SWIFT: LT84 3250 0847 2353 3639 / REVOLT21  

                                   LT55 3250 0760 1163 9017 / REVOLT21   

    IČO:                       34009388 

    DIČ:                       2021001422      

    IČ DPH:            SK2021001422   

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

      

                                                     (ďalej len „Poskytovateľ“) 



II. 
Preambula 

 
2.1.  Na základe tejto dohody sa zmluvné strany dohodli na poskytovaní služieb súvisiacich      
so správou a údržbou cykloservisných stojanov, ktoré sú vo vlastníctve objednávateľa. Na 
základe tejto dohody poskytovateľ zabezpečí správu a údržbu cykloservisných stojanov vo 
vlastníctve Objednávateľa v rozsahu, ktorý je presne špecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. 
 
2.2. Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení služieb spočívajúcich 
v spracovaní predmetu dohody. 
 
2.3. Poskytovateľ prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci sú odborne 
kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu týchto služieb podľa slovenských právnych predpisov 
a noriem a tieto služby objednávateľovi ponúka. 
 

III. 
Predmet dohody 

 
3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v čase trvania tejto dohody bude pre objednávateľa vykonávať 
služby spočívajúce v správe a údržbe 14 kusov cykloservisných stojanov umiestnených 
v regiónoch Žilinského kraja – Liptov, Orava, Kysuce, Malá Fatra, Rajecká dolina, 
Turiec.  
 
3.2. Podrobná špecifikácia predmetu dohody, presná adresa plnenia predmetu dohody, 
konkretizácia poskytnutej služby je bližšie špecifikovaná v Prílohe č. 1 Podrobná špecifikácia 
predmetu zákazky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.  
 

IV. 
Čas, doba a podmienky vykonávania predmetu dohody 

 
4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať služby v požadovanom rozsahu, kvalite a v dojednanom 
čase, resp. v lehotách stanovených príslušnými právnymi predpismi. Objednávateľ sa zaväzuje 
poskytnúť poskytovateľovi včas a v potrebnej kvalite potrebnú súčinnosť, najmä mu je povinný 
poskytnúť relevantné informácie pre kvalitné plnenie predmetu dohody zo strany poskytovateľa 
okrem tých, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto dohody. 
 
4.2. Miestom dodania predmetu dohody je územie: Žilinský kraj – Liptov, Orava, Kysuce, 
Malá Fatra, Rajecká dolina, Turiec.  
 
4.3.  Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú na 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto dohody alebo do vyčerpania finančného limitu stanoveného Objednávateľom vo výške 
8.904,- EUR s DPH, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr. O tomto čerpaní ceny predmetu 
dohody bude Objednávateľa Posktovateľ pravidelne informovať.  
 
4.4 Čiastkové objednávky za jednotlivé miesta poskytnutia služby budú vystavované 
a zasielané podľa potreby oprávnenými zástupcami Objednávateľa kedykoľvek počas 
kalendárneho mesiaca. 
 



4.5 Objednávky zašle Objednávateľ prostredníctvom oprávnených zástupcov na emailovú 
adresu Poskytovateľa uvedenú v kontaktných údajoch dohody. Každá objednávka musí 
obsahovať odvolanie na dohodu, názov, množstvo a rozsah vykonanej služby, dátum a podpis 
oprávnenej osoby Objednávateľa. 
 
4.6 Poskytovateľ obratom potvrdí prijatie objednávky a najneskôr v lehote do 2 pracovných 
dní odo dňa doručenia objednávky. 
 
4.7 Objednávky je oprávnený vyhotovovať výlučne Objednávateľ. 
 
4.8 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovaťslužby, ktoré sú predmetom tejto dohody od pondelka 
do soboty v lehotách: 
4.8.1 ukončenie poskytovania služieb do 10 pracovných dní odo dňa ich zahájenia, 
 
4.9 Plynutie lehôt uvedených v ods. 4.8 tohto článku bude primerane prerušené v prípade 
nepriaznivých poveternostných podmienok (najmä silný dážď s výstrahou vydanou SHMÚ, 
silný vietor s výstrahou SHMÚ), ktoré objektívne bránia v poskytovaní služieb stanovených 
v jednotlivých objednávkach. Prerušenie plynutia lehôt bude vzájomne písomne odsúhlasené 
obidvoma zmluvnými stranami a o týchto skutočnostiach sa budú zmluvné strany vzájomne 
informovať. 

 
V. Cena a platobné podmienky 

 
5.1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov príslušnými cenovými predpismi platnými v SR. 
 
5.2. Dohodnutá cena za predmet dohody je konečná a nemenná a tvorí všetky oprávnené 
náklady poskytovateľa súvisiace s poskytovaním služieb v zmysle tejto dohody. Cena                 
za poskytované služby je uvedená ako jednotková cena za poskytované jednotlivé služby 
a úkony. Presný rozsah a obsah poskytovaných služieb s uvedenou jednotkovou cenou  tvorí 
samostatnú Prílohu č. 1 a 2 tejto dohody.  
 
5.3. Cena je splatná na základe daňového dokladu - čiastkovej faktúry poskytovateľa, ktorá 
bude predložená objednávateľovi v zmysle ods. 5.2. za dodávku vykonanú zo strany 
poskytovateľa. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. 
Spolu s faktúrou musí byť dodaný Dodací list, ktorý pri prevzatí podpíšu zmluvné strany 
prostredníctvom svojich poverených zástupcov. 
 
5.4  Poskytovateľ vystaví faktúru Objednávateľovi mesačne, najneskôr do 7 pracovného dňa 
nasledujúceho mesiaca. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. Pre účely tejto dohody sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej 
finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet poskytovateľa. Faktúra musí obsahovať 
obligatórne náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov.  
 
5.5  Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo dohody, popis plnenia 
podľa predmetu dohody a Prílohy č. 1 tejto dohody, bankové spojenie podľa dohody. Ak faktúra 
nebude tieto údaje obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi 
spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty 



splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim 
po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. 
 
5.6 Súčaťou faktúry bude súpis zmluvne poskytnutých služieb podľa tejto dohody a Prílohy č. 
1 a 2. Oprávnený zástupca Objednávateľa potvrdí svojim podpisom riadne, včasne a kvalitné 
poskytnutie služby v rozsahu predmetu tejto dohody.  
 
5.7 Poskytovateľ je oprávnený faktúrovať len služby v rozsahu Prílohy č. 1 a č. 2 tejto dohody. 
 

VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 
 
a/ poskytnúť predmet dohody v súlade s požiadavkami objednávateľa tejto dohody; 
zabezpečovať predmet tejto dohody vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 
b/ upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť riadne 
vykonanie predmetu dohody, 
c/ zachovávať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a informáciách 
získaných od objednávateľa v priebehu realizácie predmetu dohody a to aj po skončení 
realizácie predmetu dohody, 
d/ sa zaväzuje vykonávať potrebné odborné prehliadky a odborné skúšky s maximálnou 
odbornou starostlivosťou a dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu majetku objednávateľa, 
e/ strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti Dohody, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu najmä 
zo strany objednávateľa a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, 
f/ poskytne všetky stroje, zariadenia a materiál potrebný pre plnenie predmetu dohody, 
g/zabezpečí odvoz nahromadených nečistôt na skládku odpadu alebo na zhodnotenie v súlade 
so všeobecne patnými právnymi predpismi SR vlastnými zamestnancami a mechanizmami. 
 
6.2 Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody, ku ktorým dôjde v dôsledku jeho činnosti, ako 
aj zanedbaním povinností po skončení plnenia predmetu dohody. 
 
6.3 Reklamácie vád predmetu dohody je objednávateľ povinný oznámiť poskytovateľovi 
bezodkladne. 
 
6.4 Poskytovateľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť podľa svojich možností najneskôr do 4 
pracovných dní odo dňa oznámenia reklamácie okrem vád, ktoré sú predmetom záruky. 
 
6.5 Pracovníci poskytovateľa sú povinní odovzdať všetky veci nájdené na miestach výkonu 
práce určenému zamestnancovi poskytovateľa a súčasne mu oznámiť všetky zistené závady a 
poškodenia. 
 
6.6 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné podmienky a zásady v oblasti ochrany 
pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ako aj v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci ako i zásady, ktoré obsahuje Prevádzkový poriadok stavby Ponitrianska 
cyklomagistrála I. etapa úsek Dolné Krškany – Čechynce a  Povodňový plán zabezpečovacích 
prác prevádzkovateľa stavby vypracovaného v zmysle vyhlášky č. 261/2010 Z.z. MŽP SR tejto 
stavby. 



 
6.7 Po ukončení prác budú zo strany poskytovateľa zariadenia odovzdané poverenému 
pracovníkovi objednávateľa. 
 
6.8. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a/ poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť na riadne vykonávanie diela, 
b/ platiť poskytovateľovi dohodnutú cenu za poskytnutie služby v uvedenej lehote splatnosti 
c/ zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácií        
poskytovateľovi. 
 
 

VII. 
Zmluvné pokuty 

 
7.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto dohody dohodli zmluvné strany nasledovné 
zmluvné pokuty a sankcie: 
 
a/ Za omeškanie poskytovateľa s dodaním predmetu dohody pokuta je vo výške 0,50 % 
z hodnoty predmetu dohody za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká 
nárok objednávateľa na prípadnú náhradu škody. 
 
b/ V prípade omeškania so zaplatením faktúry je poskytovateľ oprávnený objednávateľovi 
fakturovať úrok z omeškania zmysle všeobecne záväzného platného právneho predpisu z dlžnej 
sumy a to za každý deň omeškania, pokiaľ sa nedohodnú inak. Za deň úhrady sa považuje dátum 
odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 
 
7.2 Objednávateľ je oprávnený požadovať od poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 150 € za každú vadu a nedorobok, v prípade nesplnenia povinnosti odstrániť tieto vady 
a nedorobky v lehote uvedenej v čI. VI ods. 6.4 tejto dohody. 
 
7.3 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody 
v zmysle ustanovení §373 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 
VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

8.1. K zabezpečeniu súčinnosti a k bližšiemu vykonávaniu ustanovení tejto dohody, 
operatívnemu riešeniu problémov vznikajúcich pri plnení predmetu tejto dohody určili 
účastníci dohody svojich zodpovedných zástupcov. 
Za objednávateľa: Mgr. Jana Žgravčáková, manažérka KOCR Žilinský turistický kraj, email: 
jana.zgravcakova@zask.sk , tel. kontakt: 0903 666 382.  
Za poskytovateľa: Michal Hlatký, predseda Slovenského cykloklubu, email: 
predseda@cykloklub.sk, tel. kontakt: 0903 996 977.       

 
8.2. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú na 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody 
do vyčerpania finančného limitu Objednávateľa uvedeného v ods. 4.2 tejto dohody, podľa toho, 
ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. Každá zo zmluvných strán môže od dohody 
odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť 
vyplývajúcu z tejto dohody. Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým nesplnenie 
dohodnutých termínov, cenových,  platobných a kvalitatívnych podmienok, cieľa a obsahu 



konkrétnej služby a dodania podkladov. Odstúpenie od tejto dohody je účinné doručením 
druhej strane. 
 
8.3. V prípade neopodstatneného odstúpenia od dohody jednou zo zmluvných strán sa zmluvné 
strany dohodli na tom, že odstupujúca strana uhradí druhej zmluvnej strane preukázateľné 
výdavky dovtedy vynaložené v súvislosti s predmetom dohody.  
 
8.4 Dohodu môže písomne vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana bez uvedenia dôvodu           
vo výpovednej lehote 3 mesiacov. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
 
8.5 Dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov  
Zmluvné stravy sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto dohody obligátne formou 
zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor 
nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu 
príslušný  súd v SR podľa ustanovení civilného sporového poriadku. 
 
8.6 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom 
registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto dohody 
v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu dohody nedošlo zo zákona. 
 
8.7 Táto dohoda bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 
rovnopis a poskytovateľ 1 rovnopis. 
 
8.8 Účastníci prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle 
bol slobodný a vážny a doslovné znenie tejto dohody je s ich prejavom vôle v úplnom súlade. 
 
8.9 Táto dohoda bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej znením nimi vlastnoručne 
podpísaná. 
 
8.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je: 
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky ˗ Príloha č. 1 
Podrobný rozpis poskytnutých služieb ˗ Príloha č. 2 
 
 
 
V Piešťanoch, dňa 20.7.2022                                         V Žiline, dňa 25.7.2022                                 
                                                                                     
   
 
 
 
                                                                                                                                                                                      
___________________________                                    ___________________________ 
                  Poskytovateľ                                                                         Objednávateľ                                                                  
                 Michal Hlatký                                                                   RNDr. Peter Dobeš 
                 predseda SCK                                                           predseda KOCR ŽTK 
 
 



Prí loha č .  1  
Podrobná špecif ikác ia predmetu zákazky:  
 
Povinnosti týkajúce sa správy a údržby 14 kusov cykloservisných stojanov v regiónoch Žilinského 
kraja  
 
A: Špecifikácia miest plnenia dohody – miesta osadenia cykloservisných stojanov 
 
1. Región Liptov, obec Liptovská Teplá, na parcele KN- C 596/7, k.ú. Liptovská Teplá 
2. Región Liptov, Koliba Gréta, na parcele KN-C 542/2, k.ú. Liptovský Mikuláš 
3. Región Rajecká dolina, mesto Rajecké Teplice, na parcele KN-C 352, k.ú. Rajecké Teplice 
4. Región Rajecká dolina, mesto Rajec, na parcele KN-C 2, k.ú. Rajec 
5. Región Malá Fatra, obec Strečno, na parcele KN-C 86/2, k.ú. Strečno  
6. Región Malá Fatra, Drevenice Terchová, na parcele KN-C 15700/14, k.ú. Terchová 
7. Región Orava, obec Oravská Lesná, na parcele KN-C 7765/6, k.ú. Oravská Lesná 
8. Región Orava, mesto Trstená, na parcele KN-C 287/1, k.ú. Trstená 
9. Región Orava, knižnica v  Dolnom Kubíne, na parcele KN-C 386/1, k.ú. Dolný Kubín 
10. Región Kysuce, Športcentrum Oščadnica, na parcele KN-C 127/1, k.ú Oščadnica 
11. Región Kysuce, Kysucká izba v Čadci, na parcele KN-E 13138/4, k.ú Čadca  
12. Región Turiec, obec Mošovce, na parcele KN-C 1021/2, k.ú. Mošovce 
13. Región Turiec, mesto Martin, na parcele KN- C 1025/4, k.ú. Martin 
14. Región Malá Fatra, obec Kotešová, na parcele KN-C 1144/1, E1-268/1, k.ú. Kotešová 

 
 
 
 
B: Správa a údržba zariadení – 14 kusov cykloservisných stojanov 
 

1. vizuálna kontrola stavu  

 spísanie závad - možné chýbajúce náradie a príslušenstvo 
 kontrola všetkých mechanických častí a spojov stojanu 

 kontrola možnej korózie (spoje, zvary) 

 kontrola uchytenia náradia 
 

2. dotiahnutie montážnych matíc (1 x ročne) 

 nutné dotiahnutie matíc – možné postupné uvoľnenie spôsobené vplyvom počasia 
a používania stojanu (otrasy) 

 výmena skrutiek za bezpečnostné a pevnostné skrutky 

 likvidácia starých skrutiek 
 

3. mazanie hustilky  

 odborná demontáž krytu hustilky 

 premazanie systému hustilky pomocou vazelíny, aby sa predišlo poškodeniu hustilky 
(gumové časti) 

 výmena koncovky hustilky za pevnejšiu 

 odborná demontáž a montáž krytu hustilky 
 

4. dotiahnutie náradia 

 odborná demontáž krytu náradia 



 kontrola a dotiahnutie montážneho náradia k telu stojana 

 výmena chýbajúcich kusov náradia na základe vizuálnej kontroly stavu 

 odborná montáž krytu náradia 
 

5. očistenie tela a okolia servisného stojanu 

 čistenie tela stojanu s neagresívnymi prostriedkami 

 zachovanie dobrej kondície náteru a čitateľnosť pokynov na obsluhu 

 očistenie okolia stojanu (burina, štrk, zametanie) 
 

6. spotrebný materiál  

 skrutky, sťahovacie pásky, montážne náradie, závitové tyče, vazelína, olej v spreji, 
čistiace prostriedky 

 
7. doprava na miesto 

 doprava materiálu, náradia, čistiacich prostriedkov, spotrebného materiálu a odborne 
spôsobilých osôb na miesto výkonu správy a údržby 
 

8. odstránenie a odvoz odpadkov/odpadov z okolia stojanu  

 odvoz nežiaducich odpadkov a odpadu z blízkeho okolia stojanu na skládku odpadov 
(triedenie odpadu) 

 



Prí loha č .2  
Podrobný rozpis  poskytnutých s luž ieb:  
 
Rozpočet požadovaných služieb podľa jednotlivých položiek  
 

P.č. Názov služby MJ 
Výmera / 
množstvo 

Cena za MJ v 
€ bez DPH 

Cena celkom v 
€ bez DPH 

  B: Správa a údržba cykloservisných stojanov        

  
Vizuálna kontrola stavu (spísanie závad - možné chýbajúce 
náradie a pod) 

ks 14 50,- 700,- 

  Dotiahnutie montážnych matíc (1 x ročne) ks 14 25,- 350,- 

  Mazanie hustilky  ks 14 10,- 140,- 

  Dotiahnutie náradia ks 14 30,- 420,- 

  Výmena chýbajúcich kusov náradia na základe kontroly stavu ks 14 40,- 560,- 

 Očistenie tela servisného stojanu ks 14 25,- 350,- 

 Doprava na miesto km 1400 0,7 980,- 

 Spotrebný materiál  ks 14 20,- 280,- 

 Výmena skrutiek za bezpečnostné a pevnostné skrutky  ks 14 125,- 1750,- 

 Likvidácia starých skrutiek ks 14 10,- 140,- 

 Výmena koncovky hustilky za pevnejšiu ks 14 90,- 1260,- 

 Odstránenie a odvoz odpadkov z okolia stojanu ks 14 35,- 490,- 

 
 



Cena spolu bez DPH v €  7420,- 

DPH v €  1484,- 

Cena spolu s DPH v €  8904,- 

 
 
 


