Zmluva o

diel o

pri realizácii projektu „cyklotrasa Pokútskou dolinou“
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

(ďalej ako „zmluva“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Názov:
Právna forma:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:

Banskobystrický kraj Turizmus
Krajská organizácia cestovného ruchu
Nám. SNP 14585/1, Banská Bystrica 974 01
52132072
Ing. Daniela Chrančoková,PhD– predseda
krajskej organizácie cestovného ruchu

Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaná:

v Registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva
a výstavbySlovenskej republiky č. 31943/2018/SCR

dopravy

(ďalej ako „KOCR“)
a
Názov:
Právna forma:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

Cyklo Adventure Slovakia
Združenie (zväz, spolok)
Borovnianska cesta 58, Zvolen 960 01
42194369
Miroslav Petrík - predseda

(ďalej ako „dodávateľ“)
Ďalej spolu s KOCR aj ako „zmluvné strany“)

Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Cieľom spolupráce zmluvných strán upravenej na základe tejto zmluvy je zvýšenie podpory
rozvoja turizmu na území Banskobystrického samosprávneho kraja realizáciou projektu
cykloturistického značenia na trase e.č. 5606 – Pokútska dolina (ďalej aj ako „trasa“ alebo
aj ako „projekt“).
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať dielo a KOCR sa mu za to zaväzuje zaplatiť odmenu, podľa
podmienok tejto zmluvy.

Článok II
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela vytvorenie cykloturistického značenia na trase
e.č. 5606 – Pokútska dolina v plnom rozsahu inštaláciou všetkého cykloturistického
značenia (smerovníky, smerovky, atď.) a maľovaného značenia,v celkovej hodnote
1 550,00 € slovom jedentisícpäťstopäťdesiat eur a nula centov (predbežný rozpočet
projektu tvorí Prílohu č.1 Zmluvy)
Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. KOCR sa na základe tejto zmluvy zaväzuje uhradiť dodávateľovi odmenu za riadne a včas
dodané dielo. Právo k fakturácii nastáva dňom odovzdania diela, pričom dodanie je
najneskôr do termínu uvedeného v bode 2, písm. e tohto článku. Odmenu uhradí KOCR na
základe riadne vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní. Prílohou faktúry je záverečná
správa v zmysle bodu 2, písm. d tohto článku. Nárok na vyplatenie odmeny nastáva dňom
úplného a riadneho dodania diela, čo zmluvné strany potvrdia podpisom záverečnej správy
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Platba sa zrealizuje bezhotovostným
bankovým prevodom prostredníctvom bankového spojenia uvedeného v záhlaví tejto
zmluvy.
2. Dodávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje:
a) zabezpečiť a zrealizovať prípravu a realizáciu projektu,
b) umiestniť na značenie donorské tabuľky špecifikované v prílohe č.2 Zmluvy s názvom
Donorská tabuľka v počte kusov tri
c) strpieť výkon kontroly KOCR počas a po realizácii projektu a zaväzuje sa poskytnúť
súčinnosť pri vykonávaní prípadných kontrol v tejto súvislosti;
d) predložiť KOCR spolu s vystavenou faktúrou, záverečnú správu, na základe ktorej
preukáže vykonané práce súvisiace s projektom v plnom rozsahu ceny projektu
stanovenej v Čl. 2 ods. 1. tejto zmluvy:
- Záverečná správa – stručný popis každej cykloturistickej trasy, povinné parametre:
názov trasy, evidenčné číslo trasy, farba trasy, správca trasy, určenie (cestná,
MTB), určenie náročnosti (rekrea, sport, expert), dĺžka trasy, prevýšenie trasy v
oboch smeroch. Ku každej trase podľa dĺžky min. 2 - 5 ilustračných fotografií a 2
fotografie ku každému prvku značenia ku každému textačnému miestu),
fotodokumentácia vykonaných prác a opis vykonaných prác, fotografie musia byť
farebné a vo formáte *.jpg, výškový profil cykloturistickej trasy vygenerovaný z GPS
merania v smere textového popisu trasy, fotokópia oficiálneho značkárskeho
preukazu garanta projektu. Tieto náležitosti budú dodané od dodávateľa pre KOCR
emailom vo formáte *.pdf na adresu michal.vrab@dobrykraj.sk (v prípade veľkých
súborov použite www.uschovna.cz) a písomne v tlačenej forme 1 – krát poštou na
adresu KOCR, Nám. SNP 14585/1, Banská Bystrica 974 01.
e) realizáciu projektu ukončiť a dielo odovzdať najneskôr do 24.3.2021

Článok IV
Osobitné zmluvné dojednania
1. V prípade zistenia nedodržania povinností a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy zo
strany dodávateľa, je dodávateľ povinný vrátiť KOCR najneskôr do 14 dní od preukázania
nedodržania dovtedy poskytnuté plnenie od KOCR a uhradiť KOCR všetky prípadné škody,
ktoré mu vzniknú takýmto nedodržaním zmluvných podmienok.
Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávneného zástupcu poslednej zo
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v zmysle
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení so
zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ku informáciám (zákon o slobode
informácií) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov SR.
3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť
ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie
medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac
približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany
túto otázku brali do úvahy.
4. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len formou číslovaných písomných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet tejto zmluvy
splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania
vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu
zmluvy.
6. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a
povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto
povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných
záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od zmluvy odstúpiť
a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy
doručené druhej zmluvnej strane.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana, ktorá sa rozhodla doručiť svoj písomný
prejav vôle druhej zmluvnej strane, je povinná odovzdať svoj písomný prejav vôle druhej
zmluvnej strane alebo zaslať svoj písomný prejav vôle na adresu sídla druhej zmluvnej
strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že zmluvná strana doporučenú poštovú zásielku
od druhej zmluvnej strany z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje sa táto zásielka
za doručenú uplynutím desiatich dní odo dňa jej odoslania na poslednú známu adresu
sídla zmluvnej strany, ktorej bola zásielka určená a odoslaná.

9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu,
s určením po jednom pre každú zmluvnú stranu.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, a že si túto zmluvu
prečítali, s jej obsahom v plnom rozsahu a slobodne súhlasia, ďalej vyhlasujú, že zmluvu
neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok či pod tlakom, na znak čoho ju
podpisujú.
11. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: Príloha č. 1: Predbežný rozpočet projektu a Príloha č.
2: Donorská tabuľka

V Banskej Bystrici, dňa 5.3.2021
Za KOCR:

Ing. Daniela Chrančoková, PhD
Predsedníčka

Za dodávateľa:

Miroslav Petrík
Predseda

Príloha č.2- Donorská tabuľka

