ZMLUVA O DIELO
č. 03/2017
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „Zmluva“)
Obchodné meno:

Krajská organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska
Sídlo:
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO:
42238536
DIČ:
2023655832
Číslo účtu:
IBAN : SK34 5600 0000 0025 2300 1001
Zapísaná v:
registri Organizácií cestovného ruchu MDaV SR
Štatutárny orgán:
Michal Sýkora - predseda
Zodpovedný zástupca oprávnený k jednaniu vo veciach:
- zmluvných:
Mgr. Martin Janoško – výkonný riaditeľ
- technických:
Mgr. Martin Janoško- výkonný riaditeľ
- tel.:
+ 421 917 208 100
- E-mail:
riaditel@severovychod.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Tomáš Paľo
Sídlo:
Záhradná 3, Prešov
IČO:
40639355
DIČ:
1040933146
Peňažný ústav:
UniCredit Bank a.s.
IBAN:
SK48 1111 0000 0068 7959 0001
Štatutárny orgán:
Tomáš Paľo
Osoba poverená jednať o diele:
Tomáš Paľo
Zapísaná:
(ďalej v Zmluve len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej v Zmluve spolu ako „Zmluvné strany“)
Preambula

Zmluvné strany uzavierajú túto Zmluvu v rámci Projektu “Bicyklom aj za hranice“ č.
CBC02/PSK-I/033 (ďalej len „projekt“).
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vyhotoviť pre objednávateľa dielo
súvisiace s Projektom Bicyklom aj za hranice s názvom: „Vypracovanie sprievodcu
po Karpatskej cyklistickej ceste na slovenskom území (ďalej len „dielo“)
v rozsahu:
- Spracovanie - texty v rozsahu minimálne 20 strán A4,
- Fotografie z trasy a zaujímavostí na trase a jej bezprostrednom okolí

-

GPS zameranie jednotlivých úsekov
Grafika a zakreslenie cyklotrasy a jej úsekov do máp (google map alebo open source
map) vrátane ikoniek pre služby, odpočívadlá
Spracovanie pozdĺžnych profilov jednotlivých trás
Sadzba sprievodcu a jeho export to pdf formátu

2. Doplnkové detailné informácie, čo bude sprievodca obsahovať:
Celkový opis Karpatskej cyklistickej cesty v Európe
Celkový opis Karpatskej cyklistickej cesty na slovenskom území
Detailný popis Karpatskej cyklistickej cesty rozdelený do úsekov podľa štruktúry:
- Názov úseku
- Popis úseku
- Odkiaľ-kam
- Náročnosť/obtiažnosť cyklotrasy
- Dĺžka v km
- Prevýšenie tam/späť
- Povrch cyklotrasy
- Bicykel – typ
- Prístup na trasu/dostupnosť
- Značenie/číslo trasy
- Napojenie na cyklotrasy
- Zaujímavosti
- Odporúčanie pre cyklistov
- Stručný popis cyklotrasy (úseku) max.1500 znakov
Služby:
- Občerstvenie
- Ubytovanie
- Požičovňa bicyklov
- Bankomat
- Servis bicyklov
- Informácie
3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi
dohodnutú cenu za dielo podľa tejto Zmluvy.

Článok II.
Termín plnenia
1. Zhotoviteľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje zhotoviť dielo objednávateľovi a to
najneskôr do 18.4.2017 od dátumu účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený
odovzdávať dielo aj po častiach (ďalej aj Časť diela).
2. Dodržanie termínu plnenia podľa ods. 1 tohto článku tejto Zmluvy zo strany
zhotoviteľa je závislé aj od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa.
Spolupôsobenie objednávateľa spočíva predovšetkým vo včasnom a úplnom
poskytnutí informácií a potrebných podkladov a súhlasov k vykonaniu diela. Po dobu
omeškania objednávateľa
s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v
omeškaní so zhotovením diela.

Článok III.
Miesto plnenia
1. Miestom plnenia podľa tejto Zmluvy je PSK a územie Prešovského a Košického
samosprávneho kraja cez ktoré vedie Karpatská cyklistická cesta.
Článok IV.
Cena za dielo a platobné podmienky
1. Cena za dielo podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán vo výške:
Cena za diela celkom:
DPH 20 %:
Cena za dielo vrátane DPH:

3 600. - EUR
0
0

(slovom: tritisícšesťsto euro).
2.

3.

4.

5.

6.

Cena za dielo podľa ods. 1 tohto článku tejto Zmluvy bola Zmluvnými stranami
dohodnutá v súlade s právnymi predpismi a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa
potrebné na vykonanie diela.
Cenu za dielo alebo časť diela, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi na základe
faktúry, vystavenej zhotoviteľom po riadnom a včasnom odovzdaní a prevzatí diela alebo
časti diela objednávateľom na základe preberacieho protokolu podpísaného
objednávateľom. V prípade, ak objednávateľ bez vážneho dôvodu dielo alebo časť diela
neprevezme, nie je to prekážkou pre vystavenie faktúry zhotoviteľom.
Splatnosť faktúry je zmluvnými stranami dohodnutá do 10 dní odo dňa jej doručenia
na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Dojednanie inej lehoty
splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto
zmluvy pre zhotoviteľa a je odôvodnená povahou predmetu plnenia, ktorý je
zabezpečovaný v rámci výzvy s kódom: , hradený z prostriedkov programu Nórsky
finančný mechanizmus.
Faktúra bude uhradená bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený
v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň pripísania platby na
účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ akceptuje skutočnosť, že objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi
preddavok na cenu za dielo.

Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť a dodať dielo podľa tejto Zmluvy na svoje náklady a
na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú pre riadne
vykonanie diela. Súčinnosť objednávateľa spočíva predovšetkým v bezodkladnom
a úplnom poskytnutí informácií a potrebných podkladov a súhlasov k vykonaniu diela.
Objednávateľ zodpovedá za úplnosť a pravdivosť ním poskytnutých informácií,
podkladov a súhlasov.

3. Zhotoviteľ bez meškania písomne informuje objednávateľa o vzniku akejkoľvek
skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje plnenie jeho povinností vyplývajúcich mu z tejto
Zmluvy, a ktorá má vplyv na termín plnenia podľa čl. II. tejto Zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že o zmene všetkých skutočností súvisiacich s vytvorením
diela podľa tejto Zmluvy bude včas informovať zhotoviteľa a ak pôjde o takú skutočnosť,
ktorá má vplyv na termín plnenia podľa čl. II. tejto Zmluvy, dohodne objednávateľ so
zhotoviteľom zmenu termínu plnenia diela.
Článok VI.
Sankcie
1. V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením ceny za dielo
alebo časti diela uvedenej vo faktúre, ktorá mu bude zhotoviteľom v zmysle
ustanovení tejto Zmluvy riadne vystavená a doručená, objednávateľ sa zaväzuje
zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa čl. II. tejto Zmluvy,
objednávateľ má právo voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny
diela za každý deň omeškania.

Článok VII.
Doručovanie
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne úkony smerujúce ku vzniku, zmene,
zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného
touto Zmluvou musia byť písomné (ďalej len „písomnosť“) a musia byť doručené
poštou ako doporučená zásielka alebo osobne. Na doručovanie sa použijú adresy
sídel zmluvných strán, ktoré sú uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Písomnosť sa
považuje za doručenú, dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať
alebo dňom, kedy sa písomnosť vrátila odosielateľovi ako nedoručená.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1.

2.
3.
4.

Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzavierajú slobodne, vážne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným
stykom.
Zmluvu je možné meniť len na základe písomne uzavretých dodatkov podpísaných
oboma Zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy
a objednávateľ tri rovnopisy.
Právne vzťahy bližšie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne
záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky,
najmä Obchodným zákonníkom.

5.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

V Prešove, dňa 16.02.2017

v.r.
.................................................
Michal Sýkora
predseda KOCR SVS

V Prešove, dňa 22.02.2017

v.r.
............................................
Tomáš Paľo

