
Z M L U V A    O    D I  E L O 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov  

 
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:                        ZNAK, spol. s r.o. Sídlo:   Námestie Slobody 1407/5, 020 01  Púchov 
Zastúpený:                     Dušan Mrva, konateľ spoločnosti 
IČO:             31614884   
DIČ:   2020441841 
Zapísaný:                            Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 2792/R 
IČ DPH:   SK2020441841 
Bankové spojenie:              ČSOB, a.s., č.ú.: 4004464185/7500 
IBAN:                                 SK73 7500 0000 0040 0446 4185 
(ďalej aj „zhotoviteľ“) 
   
                                                         II.  Predmet zmluvy 

 2.1 Predmetom zmluvy je kompletná výroba a osadenie informačných tabúľ, zameraných na 
označovanie významných turistických a kultúrnych cieľov. 

Rozsah:  Grafické spracovanie, výroba, osadenie a montáž informačných tabúľ: 
Informačné tabule – rozmer: 1000 x 1500 mm + dig. tlač, 27 ks  
Materiál informačných tabúľ: plech Zn. hrúbka 1 mm, lisovaný, fólia digitálna tlač. 
 Zoznam turistických a  kultúrnych cieľov: 
ORAVA: 15 ks -2 ks Zrúcanina starého kostola v Zázrivej, Trstená: 2ks Krížová cesta, 2 ks 
Oravský hlinený Betlehem, 2 ks Wilczeková kúria; 2 ks  "Krížová cesta"v obci Hruštín; 
2 ks Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Habovke, 2 ks kaplnka Márie Magdalény 
v Habovke; 1 ks Krivá - Blahoslavená sestra Zdenka Cecília Schelingová. 
KYSUCE : 5 ks -2ks Kalvária Oščadnica; 2ks Kalvária s rozhľadňou Krásno and Kysucou; 1 
ks Živčáková - Lašútov chodník. 
RAJECKÁ DOLINA :  5 ks - 2 ks Bazilika Rajecká Lesná; 1 ks Kalvária Rajecká Lesná; 3 ks 
Čičmany. 



 
LIPTOV : 2 ks - 2 ks Magurka – Banská história.  
Grafiku zabezpečuje dodávateľ, ktorý je povinný poslať náhľad objednávateľovi na  
schválenie. 
 

2.2 Pred osadením informačných tabúľ sa dohodne medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom 
presný výber miest osadenia. 

          
 

III.  Termín plnenia  
3.1   Termín dodania predmetu obstarávania je do 30.09.2022. 

        
 

                                        IV.  Zmluvná cena 
 4.1  Cena  predmetu zmluvy je 17.334,-€  s DPH, 

slovom: Sedemnásťtisíctristotridsaťštyrieur“. 
 
 
                                                          V.  Platobné podmienky 
 5.1 Úhrada finančných prostriedkov za splnenie predmetu zmluvy podľa č. II. sa uskutoční 

prevodom finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa na základe 
vystavenej faktúry dodávateľom.  
Preddavok objednávateľ neposkytuje. 

5.2  Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 
  
 
                       VI.  Sankcie 
   6.1 V  prípade nedodržania termínu podľa  čl. III.  zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu  z  

omeškania  vo  výške  0,05 %  zo sumy uvedenej v čl. IV.  za každý deň omeškania.  
6.2  V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr, zaplatí objednávateľ penále vo výške 

0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.   
 
 

VII.  Záruka a zodpovednosť za spôsobené škody 
7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania kvality informačných  tabúľ, trubiek, 

úpiniek a krytiek  ich odoberie naspäť a zabezpečí bezprostredné náhradné kvalitné plnenie 
dodávky na vlastné náklady. 
Zhotoviteľ ručí za predmet zmluvy, že informačné tabule majú vlastnosti v dobe prebratia  
odberateľom,  ktoré  zodpovedajú  technickým  normám a parametrom. 

7.2  Záruka na dodaný materiál je nasledovná : Informačné tabule s digitálnou potlačou  2 
roky. 

7.3  Záručná doba začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu tejto zmluvy.  
7.4 Záruka sa nevzťahuje na závady, ktoré boli spôsobené násilným vonkajším mechanickým   

poškodením a nepovolenými opravami alebo vykonaním zmien, ktoré vykonal alebo dal 
vykonať objednávateľ tretej osobe bez súhlasu zhotoviteľa. 

7.5 Zhotoviteľ bezplatne odstráni vady alebo vymení informačné tabule po uplatnení 
oprávnenej reklamácie objednávateľom. 



 
 

VIII.  Súčinnosť  
8.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi v lehote do 3 dní od účinnosti tejto 

zmluvy logo Žilinský turistický kraj.  
 
 

                                                     IX.  Záverečné ustanovenia 
 9.1  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.  
9.2  Zmluvu možno zrušiť len v zákonom stanovených prípadoch. 
9.3  Na ostatné  vzťahy  neupravené  touto  zmluvou  sa  aplikujú  všeobecne  platné  právne 

vzťahy.     
9.4  Zmluva môže byť zmenená len písomným dodatkom, ktorý bude uzatvorený na základe   
       dohody oboch zmluvných strán 
9.5 Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží jedno a zhotoviteľ   
      jedno vyhotovenie zmluvy. 
9.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nevýhodných 

podmienok, bez akéhokoľvek nátlaku, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak 
vyhlasujú, 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 26.4.2022 
       Za objednávateľa :                                                                       Za zhotoviteľa : 
 
 
 
 

...........................................                                       ..................................................................... 
       Žilinský turistický kraj                                                ZNAK, spol. s r.o. 
           RNDr. Peter Dobeš                                                                Dušan Mrva    
                predseda                                                            konateľ spoločnosti                      
      
     

 
...........................................  
Žilinský turistický kraj             
  Ing. Iveta Chabadová 

        výkonná riaditeľka 


