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 Číslo zmluvy objednávateľa:     Číslo zmluvy zhotoviteľa:  

 
 

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení  

(zákon č. 513/91 Zb.) 
 

medzi 
 

 
 
Zhotoviteľom:   ART-KPP, s.r.o.  

Sídlo: Rybárska brána 1, 811 01 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Mgr. Arch. René Kosman,  
autorizovaný architekt 
IČO: 35 900 032 
DIČ: SK2021886482  
bankové spojenie:  
Číslo účtu: 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
Objednávateľom: Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
IČO: 422 590 88 
DIČ: 2023399455 

 Registrácia:  Registrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR, č. registrácie : 28351/2011/SCR 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
 Zast. : Ing. Michaela Potočárová, výkonná riaditeľka 

 
   (ďalej len „objednávateľ“) 
 

 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo zhotoviť 

a odovzdať objednávateľovi v dohodnutom čase dielo podľa bodu 2. tohto článku 
a objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť cenu za jeho 
vykonanie v súlade s článkom IV tejto zmluvy. 

2. Dielom podľa tejto zmluvy sa rozumie „architektonicko-ideový a technicko-realizačný návrh  
informačného stánku Bratislava Tourist Board", ktorého obsahom je aj projektová 
dokumentácia (ďalej len „dielo“) pozostávajúca z:  

a) výkresovej časti – osadenie stánku, pôdorys, rez, pohľady, vizualizácie, 
b) sprievodnej a technickej správy, 
c) projektovej dokumentácie špeciálnej časti, tzn. projekt elektroinštalácii vrátane 

napojenia, 
d) výkazu výmer.  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo tak, aby spĺňalo technické požiadavky a podmienky 
stanovené v článku II tejto zmluvy. 
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Článok II 
Podmienky a spôsob vykonania diela 

 
1. Cieľom zriadenia a prevádzkovania informačného stánku Bratislava Tourist Board na 

letisku M. R. Štefánika v Bratislave je propagácia hlavného mesta Bratislavy a členských 
subjektov objednávateľa prostredníctvom poskytovanie informácií a propagačných 
materiálov pre zahraničných, ale aj domácich cestujúcich. 

2. Architektonicko-ideový návrh informačného stánku Bratislava Tourist Board musí 
korešpondovať s dizajn manuálom loga mesta Bratislava. Zároveň musí spĺňať požiadavky 
na lákavé vizuálne prevedenie, tak aby aj svojim vzhľadom pozitívne pôsobil na 
okoloidúcich návštevníkov.  

3. Technicko-realizačný návrh informačného stánku objednávateľa musí poskytovať aj napriek 
rozmerovo malému pracovnému priestoru možnosti pohodlného a plnohodnotného 
pracovného procesu pre jednu osobu. Priestory stánku musia byť navrhnuté prakticky 
a funkčne s dôrazom nielen na dostatočný priestor pre poskytovanie informácií, ale aj prácu 
s počítačom a odkladacie priestory pre propagačné materiály. 

4. Dielo musí spĺňať nasledovné technické požiadavky :  
a) maximálne rozmery stánku : 3,8 m na šírku a 2,4 m do hĺbky, 
b) umiestnenie stánku medzi hlavným vstupom do haly letiska a výťahmi (príloha č. 2), 
c) možnosť uzatvorenia a uzamknutia priestoru stánku počas neprítomnosti obsluhujúceho 

personálu. 
5. Dielo musí byť spracované tak, aby spĺňalo nasledovné podmienky určené objednávateľom 

pre vnútorné vybavenie informačného stánku : 
a) jedno dobre osvetlené pracovné miesto vybavené pracovným stolom a uzamykateľným 

odkladacím priestorom,  
b) informačný pult pre poskytovanie informácií záujemcom (výška pultu cca. 1050 - 1100 

mm) z vnútornej strany uzamykateľný, 
c) jedna pracovná kancelárska stolička (kreslo),  
d) uzatvárateľná a uzamykateľná skrinka na propagačné materiály a predmety, 

dokumenty, kancelárske potreby, osobné veci a pod.,  
e) miesto (stojan, vešiak) na príležitostné odkladanie odevov vrátane umiestnenia zrkadla 

uzatvorené,  
f) elektrozásuvky na pripojenie PC, a post-terminálu a registračnej pokladne, pevnej linky, 

tlačiarne a inej výpočtovej techniky, prípadne ohrievača, 
g) LCD/LED reklamný displej zapustený,  
h) priestor pre branding stánku a označenie Bratislavy a štandardného zeleného „i“ na 

podsvietenie, 
i) zakladače na reklamné a propagačné letáky a informačné materiály. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje dodať zhotoviteľovi všetky potrebné podklady pre spracovanie 
diela, a to polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia. Všetky ostatné veci 
potrebné na zhotovenie diela je povinný obstarať zhotoviteľ, ak nie je v tejto zmluve 
dohodnuté inak alebo pokiaľ sa zmluvné strany v jednotlivom prípade nedohodnú inak. 

7. Za riadne vykonané dielo sa považuje dielo vyhotovené  a odovzdané objednávateľovi 
v dohodnutom čase podľa článku III bod 1, v dohodnutom formáte a počte kusov podľa 
článku III bod 3., ktoré bude presne zodpovedať technickým požiadavkám a podmienkam 
uvedeným v článku II tejto zmluvy. 
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Článok III 
Čas, miesto a spôsob plnenia 

 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr do 15. 08. 

2013. V prípade potreby zmeny diela po jeho odsúhlasení letiskom M.R. Štefánika, bude 
termín odovzdania diela vzájomne dohodnutý zmluvnými stranami. 

2. V prípade nedodržania dohodnutého termínu pre odovzdanie diela uvedenom v bode 1. 
tohto článku, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu  vo výške  0,05% z ceny 
diela uvedenej v článku IV. bod 1. za každý deň omeškania. Toto ustanovenie nemá vplyv 
na povinnosť zhotoviteľa uhradiť prípadnú náhradu škody. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo odovzdať v písomnej forme v 2 vyhotoveniach a na USB nosiči 
v sídle objednávateľa. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací protokol, v ktorom sa 
uvedie najmä: 

a) vyhlásenie zmluvných strán o tom, či podľa skutočností zistených pri odovzdávaní bolo 
dielo vykonané v súlade s touto zmluvou, či je dielo vykonané riadne a včas, 

b) projektová dokumentácia pozostávajúca:  
1.výkresovej časti – osadenie stánku, pôdorys, rez, pohľady, vizualizácie 
2.sprievodnej správy, 
3.technickej správy, 
4.projektovej dokumentácie špeciálnej časti, tzn. projekt elektroinštalácii vrátane 
napojenia, 
5.výkaz výmer.  

c) počet kusov odovzdaného diela, 
d) vady diela, ktoré sú zjavné pri jeho odovzdaní a uvedenie lehoty na ich odstránenie, 
e) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán, ak sú 

opodstatnené,  
f) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zmluvných strán. 
 (ďalej len „odovzdávací protokol“). 

 
 

Článok IV 
Cena diela a platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na základe zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení,  

že cena za vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou na 3.597,60 € 
(slovom tritisíc päťsto deväťdesiat sedem eur a šesťdesiat centov) vrátane DPH (príloha č. 
1).  

2. Dohodnutá cena je cenou konečnou, ktorá zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené 
s realizáciou tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi zálohové platby ani preddavky na vykonanie diela. 
Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie diela až po jeho zhotovení a odovzdaní. 

4. Cena za dielo je splatná na základe faktúry zhotoviteľa, ktorá musí byť vystavená so 
všetkými náležitosťami daňového a účtovného dokladu podľa práva Slovenskej republiky. 
Prílohou faktúry bude odovzdávací protokol. 

5. Ak dôjde k ukončeniu platnosti tejto zmluvy pred dokončením a odovzdaním diela, je 
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu už vykonaných prác a materiálu, ktorý bol 
zhotoviteľom účelne spotrebovaný s cieľom vykonať dielo v súlade s touto zmluvou. To 
neplatí v prípade, že k ukončeniu platnosti tejto zmluvy pred dokončením diela došlo 
z dôvodu porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom alebo bola táto zmluva ukončená zo strany 
zhotoviteľa. 

6. Splatnosť  faktúry zhotoviteľa vystavenej podľa bodu 3. tohto článku bude 30 dní. Faktúra 
bude uhrádzaná bezhotovostným prevodom z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. 
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7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou fakturovanej sumy za je zhotoviteľ 
oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z 
dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 
 

Článok V 
Povinnosti zmluvných strán 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za obsah diela a za to, že ním vytvorené a odovzdané dielo je v 

súlade s platnými právnymi predpismi ustanovenými autorským zákonom. Dielo musí 
rešpektovať platné právne predpisy, a to najmä o ochrane osobnosti, ochrane osobných 
údajov, práva duševného vlastníctva, autorské práva, práva priemyselného vlastníctva a 
ďalšie práva tretích osôb garantované Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky. Zhotoviteľ 
diela prehlasuje, že ak poskytuje obrazové a textové materiály, má nespochybniteľný 
súhlas na ich uverejnenie. Objednávateľ v tomto smere nie je povinný akokoľvek 
preverovať, či dielo nepoškodzuje, alebo nepoškodí práva a oprávnené záujmy tretích 
osôb. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje 
nahradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vznikli uplatňovaním nárokov tretích osôb. 

2. Ak pri plnení tejto zmluvy – ako výsledok plnenia predmetu zmluvy – vznikne dielo (ďalej 
ako „autorské dielo“) podľa ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a 
právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), zhotoviteľ týmto udeľuje 
objednávateľovi výlučnú výhradnú licenciu na každé používanie autorského diela. 
Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu v neobmedzenom rozsahu na dobu neurčitú, 
bez možnosti jej odvolania. Cena uvedená v článku IV bod 1. tejto zmluvy zahŕňa v tomto 
prípade aj odmenu zhotoviteľa za udelenie licencie. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený poskytnúť výsledok činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy 
výhradne len objednávateľovi a zabezpečiť, aby na objednávateľa prešli všetky práva 
vzniknuté realizáciou diela podľa tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ prekonzultuje postup prác so zodpovedným zamestnancom objednávateľa. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi, ako aj za vady diela vzniknuté po tomto čase, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinností. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne odstrániť vady diela zistené 
pri odovzdávaní diela spôsobom a v lehote určenej v odovzdávacom protokole, ktorá 
nesmie byť dlhšia ako 3 dni. Vady diela zistené po jeho odovzdaní je zhotoviteľ povinný 
odstrániť bezplatne do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom. 
V prípade nedodržanie lehôt pre odstránenie vád diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15,- € za každý deň omeškania. Pre uplatnenie 
nárokov z vád diela platia primerane ustanovenia § 436 až 441 Obchodného zákonníka. 
Tým nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za škodu podľa ustanovenia § 373 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 

 
 

Článok VI 
Doba trvania zmluvy a jej zánik  

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká momentom riadneho dodania 
kompletného diela a zaplatenia dohodnutej ceny diela. 

2. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana, aj bez uvedenia dôvodu,  s 1 
mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 
po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude projekt podstatným spôsobom rozšírený, 
a tým budú navýšené náklady zhotoviteľa, pričom tieto náklady budú prevyšovať dohodnutú 
cenu za vyhotovenie diela podľa článku IV bod 1., môže zhotoviteľ od tejto zmluvy odstúpiť, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
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4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ porušil 
podstatným spôsobom svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a nezjednal nápravu ani 
v dodatočne poskytnutej lehote. 
 
 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi stranami a účinnosť v deň po 

dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov.   

2. Akékoľvek zmeny a úpravy tejto zmluvy je možné vykonať písomnou dohodou zmluvných 
strán vo forme dodatkov k zmluve. Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú osobitne 
dohodnuté v tejto zmluve, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími 
platnými právnymi predpismi. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá 
zo zmluvných strán dostane po dvoch exemplároch. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 
a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli. Zmluvné prejavy sú dostatočne 
zrozumiteľné, jasné a určité, zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto 
zmluvy a na znak súhlasu ju schválili a podpísali. 

 

 
 
V Bratislave dňa 31.07.2013     V Bratislave dňa 31.07.2013   
 
 
 
 
Za objednávateľa       Za zhotoviteľa 
 
 
........................................................    ......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


