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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 
uzavretá podľa § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 

 
č. 1/2012 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 

1.1 Objednávateľ:   
                                          
Názov:                         Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ (OOCR SPIŠ) 
Sídlo:                          Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves 
Zastúpený:                  PhDR. Ján Volný, PhD., predsedom predstavenstva 
IČO:                           42247683 
DIČ:   20203610523 
IČ DPH :             neplatca DPH  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Sp.Nová Ves 
Číslo účtu:                   5029338729/0900  
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
1.2 Dodávateľ: 
                                                                                                             
Názov:                         ProfiPrint, s.r.o 
Sídlo:                           Pod kamenným vrchom 1, 054 01 Levoča 
Zastúpený:                   Ing. Miroslav Kráľovič, konateľ spoločnosti  
IČO:                             36590801                                    
DIČ:                             20201965451 
IČ DPH:                       SK2021965451  
Bankové spojenie:       VUB Levoča  
Číslo účtu:                   1971918951/0200 
Zapísaný v Obchodnom registri 12.03.2005 
(ďalej len „Dodávateľ“) 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy o poskytnutí služieb 

 
2.1  Predmetom tejto Zmluvy o poskytnutí služieb je Zhotovenie Cyklomapy – Cykloregión Spiš  

v súlade so súťažnými podmienkami a cenovou ponukou. 
2.2  Predmet Zmluvy zahŕňa spracovanie cykloturistickej mapy pre región Spiš s vymedzením   

územia uvedenom pod písmenom f) tohto článku. Ide o skladanú mapu vo formáte A2 
 

a) Technická špecifikácia:  
Formát: 594 x 420 mm 
Papier: 115 g/m natieraný 
Farebnosť: 4 + 4  
Falcovanie: 5 + 2 lom  99 x 140 mm / viac vyhovuje / 
Náklad: 7 000 ks 
Balenie: á 20 ks do fólie 

 
b) Spracovanie textov, popis trás, profily trás, GPS súradnice, príprava podkladov pre tlač, 

fotografie, redakčné práce za spracovanie mapovej strany, grafická úprava a zalomenie 
zadnej strany, jazyková úprava všetkých textov pred tlačou, tlač a knihárske 
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spracovanie máp v počte 7 000 výtlačkov, spracovanie elektronickej/digitálnej verzie 
mapy (zverejniteľnej v potrebnej kvalite na webovom sídle OOCR a weboch členov 
OOCR) 

c) Rozdeliť trasy podľa východiskových miest - členovia OOCR: 
Spišská Nová Ves, Gelnica, Krompachy, Hnilčík, Poráč, Danišovce, Spišský 
Hrušov,Markušovce.  

d) Pripojiť krátky popis miesta, erb/logo, web stránku obce, zvýrazniť kult. 
pamiatky/atraktivity/služby – odkonzultovať s OOCR. 

e) Zvýrazniť na mape podnikateľské subjekty resp. ich zariadenia, ktoré sú členmi OOCR 
–  formu odkonzultovať s OOCR  ( Hotel Metropol, a. s., STEZ Spišská Nová Ves, 
Brantner Nova, s. r. o., JEKA – Slovenské výmenné tábory mládeže, o. z., ACOMO, s. 
r. o., BBF elektro, s. r. o. – Poráč Park, Cestovná agentúra KAMI, s. r. o., Ing. Ladislav 
Vastuško - Privát Spiš a ATUS, s. r. o.) ako aj uviesť ich web stránky. 

f) Zakresliť do mapy existujúce a evidované cyklotrasy so správcami 
tratí na území ohraničenom zo severu Levočou, z juhu Kojšovskou hoľou, zo 
západu Dobšinskou ľadovou jaskyňou a z východu obcou Margecany. 

g) Zakresliť do mapy cyklotrasy vo vybavovaní (napr. projekt BICY – autor ACOMO, s. r. 
o., Rozvoj Spiš a Mesto Sp.N.Ves.) Zahrnúť aj ďalšie, ak budú dodané podklady.  

h) Licencia na nevýhradné autorské práva na ďalšie šírenie diela. 
i) Zhotoviteľ sa zaviaže, že všetky ním dodané texty, fotografie, mapa a ďalšie podklady 

použité pri realizácii predmetu zákazky budú aktuálne a v súlade so zákonom č. 
618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, v znení 
neskorších predpisov. 

j) Zhotoviteľ diela udelí obstarávateľovi súhlas na vykonávanie majetkového práva 
zhotoviteľa k dielu podľa ustanovenia § 18 ods. 1 a 2 zákona č. 618/2003 Z. z. 
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov vo svojom mene a na svoj účet. Výkon 
majetkových práv zhotoviteľa obstarávateľom bude zahŕňať právo použiť dielo a právo 
udeľovať súhlas na každé použitie diela.  

k) V textovej časti na rube mapy: vypracovanie grafov prevýšenia s farebným vyznačením 
existujúceho značenia s jednoduchým popisom. 

l) Spracovať legendu mapy (s vysvetlením jednotlivých piktogramov). 
m) Graficky zobraziť umiestnenie destinácie Južný Spiš v rámci územia SR 
n) Materiál označiť logom a sloganom destinácie Spiš  a uviesť odkaz na web OOCR SPIŠ 
o) Umiestniť na materiál QR kód odkazujúci na web OOCR SPIŠ. 

2.3  Súčasťou Zmluvy je Príloha č. 1 Zmluvy – cenová ponuka. 
2.4  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za predmet plnenia cenu na účet Dodávateľa uvedenú v článku 

III. tejto Zmluvy. 
2.5 Nedodržanie záväzku dodania predmetu plnenia v dohodnutom rozsahu služieb zo strany 

Dodávateľa budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí služieb. 
 
 

Článok III. 
Termín dodania služby, cena a platobné podmienky 

 
3.1  Termín dodania služby je 20.december 2012. 
3.2  Cena za predmet Zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. ocenách 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších úprav.   
3.2.1 Celková výška odplaty za predmet Zmluvy 5 112,00 €  s DPH a je to cena celková a 

maximálna. 
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3.2.2  Vo výške odplaty sú zahrnnuté všetky náklady Dodávateľa. Výška odplaty je počas platnosti 
Zmluvy nemenná. 

3.3  Právo na zaplatenie ceny vzniká Dodávateľovi riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a 
v mieste plnenia v súlade s touto Zmluvou.  

3.4  Daňový doklad – faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade s § 71 ods. 2  zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších úprav. K faktúre je Dodávateľ povinný 
priložiť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa. 

3.5  Dodávateľ vystaví faktúru po poskytnutí služby, špecifikovanej v článku II. tejto Zmluvy, na 
základe podpisu dodacieho listu Objednávateľom. Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej 
prevzatia Objednávateľom. 

3.6  Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, a to najneskôr v deň 
jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína 
plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

        
 

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
4.1  Dodávateľ je povinný plniť predmet Zmluvy riadne a včas, v súlade s ustatnoveniami tejto Zmluvy. 
4.2  Objednávateľ je povinný zabezpečiť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť a všetky potrebné infor-

mácie za účelom  plnenia Zmluvy. Objednávateľ je povinný a bez zbytočného odkladu oznámiť 
Dodávateľovi všetky zmeny údajov, ktoré mu poskytol pre účely plnenia tejto Zmluvy. 
Objednávateľ je ďalej povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Dodávateľovi všetky udalosti, 
ktoré sťažujú a bránia realizácii účelu tejto Zmluvy.  

 
 

Článok V. 
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

 
5.1  V prípade, že Dodávateľ nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto Zmluve, uhradí Objedná-

vateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu plnenia za každý deň 
omeškania. Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu aj v prípade, že pri preberaní zistí 
nedostatky týkajúce sa plnenia predmetu Zmluvy. Ak došlo k omeškaniu Dodávateľa s plnením 
Zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci, Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči 
Dodávateľovi za dobu trvania vyššej moci. 

5.2  V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento Dodávateľovi úrok z omeškania 
vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

 
 

Článok VI. 
Zodpovednosť za škody 

 
6.1  Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane vo vzťahu k 

Zmluve, zodpovednosť za škodu sa bude spravovať ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného 
zákonníka. 

 
 

Článok VII. 
Trvanie a zánik zmluvného vzťahu 

 
7.1  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2012 
7.2  Platnosť Zmluvy začína plynúť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť Zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 
Objednávateľa. 

7.3  Pred uplynutím lehoty uvedenej v bode 7.1 tohto článku túto Zmluvu možno ukončiť: 



 4 

a)  písomnou dohodou zmluvných strán; 
b) odstúpením od Zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu porušenia 

akýchkoľvek zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy; 
c)  písomnou výpoveďou  bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína 

plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 
7.4  Plnenia realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy alebo ku dňu posledného dňa výpovede sa 

vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. 
 

 
Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 
8.1  Zmluvné strany sa dohodli, že právne záväzné úkony budú uskutočňované písomnou formou. 
8.2  Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možno vykonávať na základe dohody zmluvných strán iba 

formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 
K návrhu dodatkov tejto Zmluvy sa strany zaväzujú vyjadriť v lehote 14 dní od doručenia. 

8.3  Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy obligatórne formou  
zmieru prostredníctvom  svojich poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, 
ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušného súdu. 

8.4  Ak nie je dohodnuté v tejto Zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto Zmluvou zvlášť neupravené 
príslušnymi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov. 

8.5  Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne 
podpísali. 

8.6  Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva 
rovnopisy.  

 
 
      Príloha: Cenová ponuka 

 
 
V Spišskej Novej Vsi dňa 17.11.2012            V Spišskej Novej Vsi dňa 14.11.2012    
 
 
 
 
Za objednávateľa:                                                             Za dodávateľa: 
 
 
 
PhDr. Ján Volný, PhD.                                                            Ing. Miroslav Kráľovič 
                                                      


