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Zmluva o dielo 
uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

 
 
 
Uzatvorená medzi: 
 
Objednávateľ:                 Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 
                                      Sabinovská 16,  820 05 Bratislava   
 
Zastúpený:                    JUDr. Ivo Nesrovnal, predseda krajskej organizácie 
IČO:                                42259967 
DIČ:                                 2023476565 
Bankové spojenie:           Československá obchodná banka, a.s. 
č. účtu:                             4018026266/7500 
zapísaný v registri krajských organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR 
Oprávnení konať vo veciach zmluvy:  Ing. Alžbeta Melicharová, výkonný riaditeľ krajskej 
organizácie 
telefón:                                 02-4826 4615 
mobil:                                    0903 236 956 
e-mail:                                  alzbeta.melicharova@region-bsk.sk 
 
 
Zhotoviteľ:                  občianske združenie Jantárová cesta 
                                       Kammerhofská 2, 96901 Banská Štiavnica 
Zastúpený:                    Ján Roháč, riaditeľ 
IČO:                                31922562 
DIČ:                                2021701704 
Bankové spojenie:           Všeobecná úverová banka, a.s. 
č. účtu:                             1255813657/0200 
zapísaný v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky č. VVS/1-900/90-
13857 
Oprávnení konať vo veciach zmluvy:  Ján Roháč 
mobil:                                    0905 240137 
e-mail:                                  rohac@stonline.sk 
 
 

I. Predmet zmluvy 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo „Nákup a dodávka sčítačky cyklistov a chodcov“.  
2. Súčasťou predmetu zmluvy je dodávka sčítača a software, jeho doprava na miesto inštalácie, montáž, 

inicializácia a zaškolenie. Zariadenie je neprenosné, statické, inštalované pod povrchom chodníka a na jeho 
okraji (v mieste sčítania na nájazdovej rampe na most za zábradlím, zabetónované do zeme a pripevnené k 
zábradliu vo forme stĺpika). Toto zariadenie je inštalované ako celok na mieste sčítania na nájazdovej rampe 
a tiež do povrchu vozovky frézovaním pri využití takých technologických postupov pri osadzovaní zariadenia, 
ktoré odsúhlasí zhotoviteľ diela, pričom bude zachovaná záruka mosta. Výsledky sčítania budú využité pre 
štatistické účely. Umiestnenie zariadenia bude od dodávateľa špecifikované pred inštaláciou mapou, 
fotografiou alebo inou vizualizáciou.  

 

Sčítač cyklistov a chodcov musí spĺňať nasledovné parametre: 

- sčítač cyklistov a chodcov pre profil max. 4 m (statická neprenosná inštalácia pod povrchom chodníka 

alebo riešenie pri okraji chodníka) 

- nevyžaduje si stavbu nových stavebných konštrukcií 

- nevyžaduje si samostatný prívod elektrickej energie (t.j. poháňa ho batéria, solárny panel alebo pod. , 

doba výdrže batérie minimálne 1 rok) 
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- na jeho umiestnenie nie je potrebné stavebné povolenie 

- umožní prejazd servisných vozidiel 

- rozlišuje cyklistov a chodcov a smer ich pohybu 

- pracuje, t.j. sčítava cyklistov a chodcov nepretržite 

- umožňuje sčítavanie v intervale min. každú 1 hodinu  

- umožňuje diaľkový prenos nameraných údajov, t.j. ich odosielanie na internetový server, kde sú 

kedykoľvek prístupné obstarávateľovi 

- je odolný voči poveternostným podmienkam (dážď, prach, nízka a vysoká teplota, striekaná voda a i.) 

- prenos údajov musí byť možný raz za 24 hodín prostredníctvom GSM, , t.j. odoslanie nameraných dát 

na internetový server, kde sú kedykoľvek prístupné obstarávateľovi alebo tiež umožňuje 

ručné/manuálne sťahovanie údajov prostredníctvom technológie bluetooth 

 

Súčasťou obstarávacej ceny sčítača cyklistov je aj nasledovné: 

- dodávka a inštalácia kompletného sčítača na mieste (prístroj, slučky, stĺpik sivej farby, potrebné 

zapojenia, inštalácia, oživenie); 

- osadenie kovového stĺpika pre sčítanie chodcov, ktorý obsahuje senzor a sčítaciu jednotku s baterkou 

a GSM modemom;  

- software pre servis a ručné sťahovanie údajov prostredníctvom bluetooth; 

- licencia a funkčná batéria na 2 roky od osadenia sčítačky, 24 mesiacov prenosu dát prostredníctvom 

GSM - po uplynutí tejto doby je ročný poplatok za GSM prenos 300 € za sčítač a rok (bez DPH) alebo je 

možné bezplatne prejsť na verziu bez GSM prenosu a dáta sťahovať do notebooku cez bluetooth 

prostredníctvom programu ECO-Link; upozorňujeme, že prechod z GSM prenosu na ručné sťahovanie 

je nevratný (t.j. nie je potom možnosť obnoviť GSM prenos); 

- online prístup k dátam po dobu 24 mesiacov prostredníctvom programu Eco-Visio;  

- napájanie po dobu 24 mesiacov (vrátane výmeny batérie po prvých 12 mesiacoch);  

- funkcie na spracovanie a export údajov; 

- uchovávanie a zálohovanie nameraných údajov; 

- emailová notifikácia neštandardných situácií a hodnôt; 

- celková inštalácia sčítača vrátane administrácie všetkých povolení súvisiacich;  

s kompletnou inštaláciou sčítača v súlade s technickými normami a predpismi;  

- dodávateľ sčítača cyklistov a chodcov dá na odsúhlasenie zadávateľovi technologický postup výrezu 

potrebných drážok s ošetrením rezov a následným uzatvorením narušeného povrchu asfaltového krytu 

s udaním druhu uzatváracieho materiálu zálievky drážok, ešte pred osadením sčítačky. Konzultovanie a 

odsúhlasenie technologických postupov zadávateľom je potrebné z dôvodu zachovania záruky na 

cyklomoste Slobody, kde bude sčítač osadený; 

- zaškolenie personálu - predstaviteľa obstarávateľa do obsluhy, do bežnej údržby a používania sčítača 

a obslužného software; 

- záruka 2 roky na technológiu a inštaláciu 

- záručný servis po dobu 24 mesiacov, pričom záruka platí na technológiu a inštaláciu, neplatí na škody 

a chyby, spôsobené z iných dôvodov, napr. krádež, úmyselné alebo neúmyselné poškodenie sčítača 

alebo senzorov, vandalizmus, neodborná obsluha, opravy asfaltového povrchu, úder blesku, 

poškodenie kabeláže zvieratami a pod.  

 

 
II. Dojednaný čas zhotovenia diela, odovzdanie diela.  

 
1. Práce, uvedené v článku I. bod 2. tejto zmluvy, budú vykonané do 16. júna 2014. Do tejto doby dodania sa 

nezapočítava doba, počas ktorej nie je možné pracovať na vykonaní diela z viny objednávateľa alebo tretích 
osôb.  

2. Za prevzatie sa považuje fyzické odovzdanie diela, potvrdené písomným protokolom, podpísaným 
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zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa.  
3. Dňom riadneho dodania diela je deň prevzatia diela objednávateľom. 
4. Dielo môže byť prevzaté aj postupne alebo po častiach. V takom prípade bude pre každé čiastočné prevzatie 

diela zhotovený písomný protokol, podpísaný zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa.  
 
 

III. Cena diela a platba za dielo 
 

1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú sumu na základe cenovej ponuky 
predloženej zhotoviteľom diela na základe výzvy na predloženie ponuky podľa §í ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Celková cena diela je 7.000,- € (slovom: sedemtisíc 
eur). Zhotoviteľ nie je platcom DPH.  

2. Objednávateľ preddavok na realizáciu predmetu zákazky neposkytuje. Právo k fakturácii vzniká 
zhotoviteľovi dňom ukončenia dodania predmetu zákazky, na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom  so 
splatnosťou do 14 dní odo dňa doručenia daňového dokladu /v dvoch rovnopisoch/, ktorého súčasťou musí 
byť preberací protokol diela potvrdený výkonným riaditeľom krajskej organizácie cestovného ruchu, a to 
bankovým prevodom na účet zhotoviteľa, ktorý bude uvedený v zmluve. 

3. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu. V opačnom prípade bude zhotoviteľovi faktúra vrátená 
na prepracovanie v rámci lehoty splatnosti, pričom novej faktúry bude plynúť odo dňa doručenia 
objednávateľovi. Platba bude realizovaná v mene euro. 

 
 

IV. Zmluvné pokuty 
 
Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách: 
1. pri nedodržaní v zmluve dohodnutého termínu dokončenia diela má objednávateľ nárok na zmluvnú 

pokutu od zhotoviteľa vo výške 0,02% z ceny diela za každý deň omeškania. 
2. pri omeškaní objednávateľa so zaplatením konečnej faktúry, má zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu od 

objednávateľa vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 
 
 

V. Ďalšie ustanovenia 
 

1. Objednávateľ určí pracovníka, s ktorým bude možné konzultovať logistické záležitosti, potrebné pre 
vykonanie diela (napr. poskytnutie prípadných podkladov, získanie potrebných povolení, koordinácia 
ďalších potrebných pracovníkov objednávateľa a pod.).  

2. Objednávateľ je povinný priebežne poskytovať zhotoviteľovi riadnu súčinnosť pri zhotovení diela, 
spočívajúcu najmä v promptnej komunikácii so zhotoviteľom, v poskytnutí potrebných podkladov, ktoré 
má k dispozícii (napríklad plány, mapy a pod.), v konzultácií s príslušnými pracovníkmi, v pomoci pri získaní 
prípadných povolení, potvrdení, stanovísk a súhlasov dotknutých orgánov a pod., potrebných pre 
inštaláciu sčítača. Objednávateľ je povinný poskytnúť túto súčinnosť bez zbytočného odkladu.  

3. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať kvalitu, spôsob plnenia a súlad 
so zadaním diela, resp. s touto zmluvou.  

4. Zhotoviteľ môže prípadne zmeny v diele vykonať iba so súhlasom objednávateľa.  
5. Zhotoviteľ je počas zhotovovania diela povinný informovať objednávateľa o skutočnostiach, ktoré môžu 

mať vplyv na zhotovenie diela.  
6. Záruka na dielo v trvaní 24 mesiacov platí na technológiu a inštaláciu, neplatí na škody a chyby, spôsobené 

z iných dôvodov, napr. krádež, úmyselné alebo neúmyselné poškodenie sčítača alebo senzorov, 
vandalizmus, neodborná obsluha, opravy asfaltového povrchu, úder blesku, poškodenie kabeláže 
zvieratami a pod.  

 
 

VI. Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluvu možno meniť alebo zrušiť len písomne, a to na základe súhlasu oboch účastníkov. 
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dvoch pre objednávateľa a dvoch pre zhotoviteľa. 
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
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dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali. 
5. Ostatné náležitosti, neuvedené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami platného Obchodného 

zákonníka.  
 
 
 
V Bratislave dňa 17.12.2013                   V Banskej Štiavnici dňa 12.12.2013 
 
 
 
 
_______________________       ______________________ 
             za objednávateľa                     za dodávateľa 
          JUDr. Ivo Nesrovnal                       Ján Roháč 
predseda krajskej organizácie         riaditeľ OZ Jantárová cesta  
 Turizmus regiónu Bratislava 

                                
 

 


