
 Záujemca, má záujem aby na území mesta  Spišská 
Nová Ves a v jeho okolí bol vybudovaný a prevádzkovaný  
informačný a orientačný systém slúžiaci, okrem iného, na 
poskytovanie základných orientačných informácií pre občanov 
a návštevníkov mesta Spišská Nová Ves  a jeho okolia. 
 Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou 
podnikajúcou v oblasti budovania a prevádzkovania hmotných 
vizuálnych informačných a orientačných systémov 
a elektronických informačných systémov.  



Informačný systém „IS” znamená komplexný informačno-
orientačný systém pozostávajúci z  

(a) uličného chodníkového informačno-orientačného 
podsystému pre peších,  

(b) motoristického informačno-orientačného podsystému pre 
motoristov,  

(c) turistického informačno-orientačného podsystému pre 
turistov,  

 
Podsystémy sú umiestnené na samostatných nosičoch alebo 

stĺpoch verejného osvetlenia, slúžiace na uľahčenie 
orientácie v priestore a čase a poskytovanie informácií o 
umiestnení a polohe rôznych objektov nachádzajúcich sa 
v meste Spišská Nová Ves a jeho okolí, vrátane avšak 
nielen, ulíc, námestí, sídiel Orgánov verejnej správy, 
historických pamiatok, múzeí, galérií, autobusových 
a železničných staníc objektov, škôl, obchodov, 
podnikateľov, atď., pričom technické prevedenie, 
materiálové zloženie a umiestnenie jednotlivých prvkov IS je 
bližšie definované v Projekte. 

 



Vybudovanie IS (informačného systému) 
  Poskytovateľ sa zaväzuje vybudovať na nehnuteľnostiach vo 

vlastníctve alebo v správe záujemcu v meste Spišská Nová Ves a 
jeho okolí IS, a to v rozsahu a na nehnuteľnostiach bližšie 
uvedených v Projekte a jeho doplnkoch, ktorý sa poskytovateľ 
zaväzuje vypracovať a predostrieť záujemcovi na 
pripomienkovanie najneskôr do troch mesiacov odo dňa podpisu 
tejto zmluvy.  Projekt bude obsahovať časo-priestorovú a vecnú 
špecifikáciu mestského informačného systému ulíc a turistických 
cieľov, mestské mapy, infokiosk so solárnym fotovoltaickým 
panelom alebo bez neho, informačné vitríny a tabule, úradné 
tabule,  návestné tabule, značenie cyklotrasy cez mesto, 
cintorínske skrinky, príp. ďalšie komponenty, na ktorých sa 
zmluvné strany dohodnú (napr.: aplikáciu pre smartfóny).  

  Poskytovateľ je povinný IS vybudovať na vlastné náklady 
a zodpovednosť. 

  Poskytovateľ dokončí  budovanie  IS  do 90 dní od vydania 
posledného právoplatného povolenia. 

  Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať od záujemcu 
akékoľvek peňažné plnenie v súvislosti s vybudovaním IS. 

 
 



  Výlučným vlastníkom IS bude poskytovateľ, po skončení 
tejto Zmluvy je poskytovateľ povinný IS z Nehnuteľností na 
vlastné náklady odstrániť, najneskôr však do 60 pracovných 
dní 

  IS sa bude dynamicky v čase vyvíjať, t.j. že po dokončení 
každej fázy IS, bude IS predmetom zmien čo do jeho obsahu 
ako aj rozsahu,  

 
Prevádzkovanie IS 
 Poskytovateľ sa zaväzuje IS udržiavať na vlastné náklady  
 
Zmeny IS  
 IS môže byť akýmkoľvek spôsobom menený, pričom takéto 

zmeny môžu spočívať najmä v dopĺňaní IS o akékoľvek nové 
prvky, odstraňovaní z IS neaktuálnych alebo nepotrebných 
prvkov alebo aktualizovaní existujúcich prvkov IS.  

 Poskytovateľ je oprávnený do IS zaradiť aj prvky, prípadne 
Reklamné zariadenia, týkajúce sa Podnikateľských objektov.  

 Poskytovateľ je povinný každoročne aktualizovať Databázu IS 
podľa stavu k 31.12. kalendárneho roka 

 



Existujúci Systém 
 Záujemca sa zaväzuje do štyridsaťpäť (45) dní odo Dňa 

podpisu tejto Zmluvy vypracovať a poskytovateľovi odovzdať 
„Prehľad Existujúceho systému“. 

 záujemca sa zaväzuje odstrániť Existujúci systém z 
nehnuteľností záujemcu na území mesta  Spišská Nová Ves 
do tridsiatich  (30) dní odo dňa podpísania tejto zmluvy.  
 

Existujúce Reklamné zariadenia (IRPZ) 
 Záujemca do tridsiatich (30) dní odo dňa podpísania tejto 

Zmluvy oznámi poskytovateľovi, ktoré Existujúce Reklamné 
zariadenia umiestnené na nehnuteľnostiach záujemcu sú 
Legálne Reklamné zariadenia a ktoré sú Ilegálne Reklamné 
zariadenia. 

 Záujemca sa zaväzuje nedať súhlas na predĺženie Zmlúv s 
tretími osobami na IS. 

 Záujemca sa zaväzuje odstrániť Ilegálne Reklamné zariadenia 
z nehnuteľností záujemcu.  

 



Poskytnutie Reklamných  zariadení 
Poskytovateľ bude prevádzkovať na území mesta Spišská Nová 

Ves a v jeho  mestských častiach Reklamné zariadenia. 
Poskytovateľ sa zaväzuje na požiadanie záujemcu za 
podmienok uvedených nižšie poskytnúť tieto Reklamné  
zariadenia pre účely propagácie kultúrnych, mestských, 
športových alebo spoločenských podujatí organizovaných 
záujemcom v hodnote tisíc (1.000) euro ročne bez dane z 
pridanej hodnoty.  

Poskytnutie Reklamných  zariadení sa vykoná na základe 
predchádzajúcej dohody medzi poskytovateľom a záujemcom 
o rozsahu a spôsobe Poskytnutia Reklamných  zariadení (v 
tejto Zmluve ako „Dohoda o Poskytnutí Reklamných  
zariadení“).  

Poskytovateľ poskytne Záujemcovi polovicu plôch v štvorbokých 
informačných  kioskoch (hranoloch) na účely turistického 
informačného systému mesta (TIS) podľa jeho požiadaviek 
bezplatne a zabezpečí grafické práce pre účely TIS a tlač 
banerov pre TIS v režijných cenách bez kalkulovaného zisku. 
 



Nájomné 
 
Ako odplatu za užívanie nehnuteľností vo vlastníctve alebo v 

správe záujemcu, na ktorých bude umiestnený IS (IRPZ) a jeho 
komerčná časť (v tejto Zmluve ako „Nehnuteľnosti“) 
poskytovateľom za podmienok uvedených v tejto Zmluve, sa 
poskytovateľ zaväzuje platiť záujemcovi nájomné vo výške 
50€ za rok (365 dní) + DPH za každú jednu samostatne 
umiestnenú informačnú tabuľu na stĺpe verejného osvetlenia, 
mestského rozhlasu, prípadne na samostatne stojacom 
stĺpiku.  

 



Užívanie Nehnuteľností poskytovateľom 
Ako protiplnenie za Služby poskytované záujemcovi 

poskytovateľom záujemca týmto prenecháva poskytovateľovi 
do užívania Nehnuteľnosti a poskytovateľ týmto 
Nehnuteľnosti do užívania prijíma za účelom vybudovania, 
uvedenia do prevádzky a prevádzkovania IS a IRPZ (v tejto 
Zmluve ako „Plnenie“).  

Právo poskytovateľa užívať Nehnuteľnosti sa dojednáva na 
dobu určitú, a to na dobu trvania tejto Zmluvy. 

Poskytovateľ je oprávnený dávať Nehnuteľnosti alebo  ich 
dohodnutú časť do užívania tretím osobám (podnájom). 

Záujemca sa týmto zaväzuje, že Nehnuteľnosti a ani žiadnu ich 
časť neposkytne ani nedá do užívania tretím osobám a ani 
akýmkoľvek iným spôsobom neumožní priamo alebo 
nepriamo umiestnenie akýchkoľvek informačných zariadení 
tretích osôb na Nehnuteľnostiach.  



Doba trvania Zmluvy 
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na pätnásť (15) 

rokov počnúc Dňom účinnosti Zmluvy. 
 
Ukončenie Zmluvy 
Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy s 

účinnosťou ku dňu doručenia písomného oznámenia o 
odstúpení druhej zmluvnej strane, ak druhá zmluvná strana 
podstatne poruší, resp. nesplní akýkoľvek zo svojich 
podstatných záväzkov podľa tejto Zmluvy. 

 Práva a povinnosti po odstúpení 
Odstúpením od tejto Zmluvy zmluvné strany prehlasujú, že si 

voči sebe nebudú uplatňovať náhradu škody alebo ušlý zisk, 
ak by im takéto nároky vznikli.  

Zmluvné strany sa dohodli, že k ukončeniu tejto zmluvy môže 
dôjsť aj dohodou ku dňu, na ktorom sa zmluvné strany 
dohodnú. 

 
 



 Údržba TIS 
Pod údržbou IS sa rozumie nasledovné: 
a) vykonávanie periodickej kontroly všetkých stanovíšť IS 

najmenej 2x ročne.  Kontrola bude spočívať vo vizuálnej 
obhliadke jednotlivých komponentov IS podľa posledne 
aktuálneho passportu IS 

b) vykonávanie opravy poškodených zariadení podľa výsledkov 
kontroly podľa bodu (a).   

c) náhrada odcudzených, alebo neopraviteľných zariadení IS 
podľa výsledkov kontroly bodu (a) 

d) opravu, resp. náhradu odcudzených nosičov (b) a (c) sa 
zaväzuje vykonávať poskytovateľ 2x ročne podľa súpisu 
kontrol po jednotlivých týždňoch.   

e) čistenie jednotlivých komponentov 2x ročne – umytie 
tabuliek od prachu, špiny a iného znečistenia 

f) 1x za 5 rokov prehodnotiť stav existujúcich polepov na IS 
a navrhnúť ich prelep, podľa aktuálnej situácie a ich 
opotrebenia 
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