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Zmluva o dielo 
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

 

 

Objednávateľ: 
Názov:   Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

Sídlo:    Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

IČO:    42259088 

DIČ:                            2023399455 

Registrácia:  Registrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

SR, č. registrácie : 28351/2011/SCR 

Bankové spojenie:     

Číslo účtu:   

Zast. :    MUDr. František Stano, predseda predstavenstva 

   PhDr. Katarína Ferenčíková, podpredsedníčka predstavenstva 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

  

a 

 

 

Zhotoviteľ :    
Obchodné meno:  Letreo, s.r.o. 

Sídlo:    Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica 

IČO:    46 601 830  

DIČ:    2023476840 

IČ DPH:   SK 2023476840    

Registrácia:   Obch. reg., Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 

21930/S 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

Zast. :    Mgr. Pavol Valášek 

  

(ďalej „Zhotoviteľ“) 

 

(ďalej „Zmluva“) 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, 

každý z nich jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“. 
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I. 

Predmet zmluvy 
 

1.1 Touto zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo zhotoviť 

Dielo podľa bodu 1.2 tohto článku Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť 

Zhotoviteľovi pri zhotovení diela súčinnosť v súlade s touto Zmluvou a zaplatiť cenu za 

jeho zhotovenie v súlade s čl. III. tejto Zmluvy. 

 

1.2 Dielom podľa tejto Zmluvy je zhotovenie plastových destinačných kariet pre destináciu 

Bratislava – Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) s potlačou,  podľa 

technických požiadaviek uvedených v článku IV. tejto zmluvy a za podmienok 

uvedených v texte tejto zmluvy a jej prílohe č. 1 (ďalej aj ako „Dielo“). Destinačné 

karty sú určené pre konečných účastníkov cestovného ruchu – návštevníkov mesta 

Bratislava.   

 

 

II.  

Rozsah Diela, miesto a čas jeho dodania 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať Objednávateľovi 10 000 ks plastových 

destinačných kariet z toho 5 000 ks týchto kariet v lehote do 30. 9. 2013 za cenu 

uvedenú v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Odovzdanie a prevzatie Diela bude potvrdené 

v Protokole o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Protokol“), ktorý podpíšu oprávnení 

zástupcovia oboch zmluvných strán. Tento protokol bude neoddeliteľnou súčasťou 

faktúry Zhotoviteľa. 

 

2.2 Zhotovenie a dodanie plastových destinačných kariet nad počet uvedený v bode 2.1 

tohto článku zmluvy bude Objednávateľ objednávať prostredníctvom samostatných 

objednávok. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávanie Diela nad počet uvedený 

v bode 2.1 tohto článku zmluvy a zasielanie podkladov podľa tejto zmluvy sa bude 

realizovať elektronicky e-mailom, ak sa nedohodnú inak. Prijatie objednávky 

Zhotoviteľ Objednávateľovi neodkladne potvrdí elektronicky e-mailom, resp. 

telefonicky. V objednávke bude špecifikovaný druh požadovanej destinačnej karty, 

množstvo (kus), jednotková cena (v EUR bez DPH), DPH, cena celkom (v EUR s DPH) 

podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve. V objednávke bude ďalej uvedené meno 

Objednávateľa, resp. meno jeho kontaktnej osoby, dátum vystavenia objednávky 

a požadovaný termín odovzdania diela. 

 

2.3 Podklady pre potlač Diela dodá Zhotoviteľovi Objednávateľ v lehote do 2.9.2013 

v elektronickej forme. V prípade nedodržania termínu dodania podkladov zo strany 

Objednávateľa, sa o počet dní jeho omeškania posúva dohodnutá lehota na zhotovenie 

diela v zmysle ods. 2.1. tohto článku Zmluvy. 

Všetky ostatné veci potrebné na vykonanie Diela je povinný obstarať Zhotoviteľ, ak nie 

je v tejto zmluve dohodnuté inak alebo pokiaľ sa Zmluvné strany v jednotlivom prípade 

nedohodnú inak. 

 

2.4 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo 

v dohodnutom čase. Objednávateľ je povinný riadne zhotovené Dielo prevziať 

a zaplatiť zaň dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 
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2.5 Pri zhotovení Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ je povinný bez 

zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov pri 

zhotovovaní diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 

starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekážajú v riadnom zhotovení Diela, je Zhotoviteľ 

oprávnený jeho zhotovovanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov 

Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ výslovne trvá na 

zhotovení Diela s použitím takýchto jeho pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné 

vykonávanie Diela prerušiť, sa predlžuje čas dohodnutý na jeho zhotovenie. 

 

2.6 Miestom odovzdania Diela je sídlo Objednávateľa. 

 

III. 

Cena za dielo a platobné podmienky 
 

3.1  Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za plnenie predmetu tejto zmluvy dohodnutú cenu. 

Cena je stanovená jednotkovo, a je špecifikovaná v prílohe č. 1, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Dohodnutá cena je cenou konečnou, ktorá zahŕňa 

všetky náklady Zhotoviteľa spojené s dodaním predmetu zmluvy. 

 

3.2  Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi zálohové platby ani preddavky na vykonanie 

Diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny diela až po zhotovení a odovzdaní 

Diela Objednávateľovi podľa článku II. bod 2.1 tejto zmluvy. 

 

3.3  Cena diela bude uhradená Objednávateľom na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom 

s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa podpísania Protokolu podľa čl. 2 bod 2.1. tejto 

Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Zhotoviteľa. V prípadoch 

uvedených v článku II. bod 2.2 tejto zmluvy, bude fakturácia prebiehať po vybavení 

každej objednávky na základe samostatnej faktúry.  

 

 

IV. 

Technické požiadavky na Dielo 
 

4.1 Plastová (PVC) destinačná karta : 

a. Rozmer:   85 mm x 54 mm  

b. Potlač karty:  obojstranná, 4 x 4 farebnosť  

c. Výsek:   bez výseku  

d. Personifikácia:  Objednávateľ bude personifikované údaje klientov dotláčať  

v rámci svojich prevádzok. Požadované kompatibilné s bežne 

používanými PVC tlačiarňami.  

 

4.2 Papierová destinačná karta : 

a. Materiál:   papierová karta s plastovou fóliou  

b. Formát:   A4  

c. Gramáž:   150 gramov  

d. Potlač:   obojstranná, 4 x 4 farebnosť 

e. Použitie:   vytrhávanie karty z formátu A4  

f.    Karta:   údaje na karte prelepené fóliou  

 

 

 



 

strana 4 (celkom 6) 

 

V. 

Práva a povinnosti Dodávateľa 

 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri plnení tejto Zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, 

požiadavky Objednávateľa a ustanovenia tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 

Dielo bude vykonané včas, riadne, bez chýb a nedostatkov. Prípadné preukázané 

nedostatky budú odstránené Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu a bezodplatne. 

 

5.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania Diela predložiť Objednávateľovi 

návrh grafickej podoby Diela v elektronickej podobe na korektúru. 

 

5.3 Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obsahu všetkých podkladov a 

materiálov, ktoré dostal od Objednávateľa za účelom plnenia tejto zmluvy a zaväzuje sa 

nakladať s nimi ako s dôvernými v zmysle obchodného tajomstva. 

 

5.4 Zhotoviteľ je oprávnený odovzdať Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy výhradne len 

Objednávateľovi, resp. ním určenej osobe. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu 

prechádza na objednávateľa odovzdaním diela a uhradením dohodnutej ceny diela 

v celom rozsahu Zhotoviteľovi. 

 

5.5 Po ukončení tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť 

Objednávateľovi všetky podklady a materiály, ktoré dostal od Objednávateľa za účelom 

plnenia tejto zmluvy. 

 

 

VI. 

Súčinnosť Objednávateľa 

 
6.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť   

nevyhnutnú na riadne zhotovenie Diela. Záväzkom  na poskytnutie súčinnosti sa 

rozumie najmä povinnosť Objednávateľa obstarať a odovzdať všetky informácie a 

podklady súvisiace s predmetom Diela.  

 

6.2 Pri zhotovení Diela nesie Objednávateľ zodpovednosť za obsah podkladov, ktoré sám 

na zhotovenie diela dodáva.  

 

6.3 Svoj súhlas so zadaním Diela do tlače potvrdí Objednávateľ emailom, ktorým schváli 

korektúru Diela v termíne do 13.9.2013. V prípade nedodržania termínu korektúry Diela 

zo strany objednávateľa, o počet dní jeho omeškania sa posúva lehota zhotovenia Diela. 

 

 

VII. 

Zodpovednosť za vady Diela 
 

7.1 Dielo má vady, ak vytvorenie Diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve a v jej 

prílohe č. 1. 
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7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania 

Objednávateľovi, ako aj za vady, ktoré sa ukážu neskôr, ak boli spôsobené porušením 

povinností Zhotoviteľa.  

 

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie vád Diela zistených pri odovzdávaní 

Diela spôsobom a v lehote uvedenej v Odovzdávacom protokole, ktorá nesmie byť 

dlhšia ako 30 dní. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu podľa 

ustanovenia § 373 nasl. Obchodného zákonníka. 

 

 

VIII. 

Doba trvania zmluvy a jej zánik 

 
8.1  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 24 mesiacov od jej podpisu alebo 

odbere dohodnutého množstva kariet 10 000 ks.  

 

8.2 Túto zmluvu možno ukončiť dohodou Zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou. 

Túto Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana, aj bez uvedenia dôvodu,  

s 2 mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane. V prípade 

výpovede sú Zmluvné strany povinné zabezpečiť plnenie už potvrdených záväzkov a do 

uplynutia výpovednej lehoty vysporiadať svoje zmluvné vzťahy. 

 

8.3   Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti  Objednávateľa podľa čl. 

3 bod 3.3. tejto Zmluvy, sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

8.4   Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa  podľa čl. 2  

bod 2.1. tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30,-

EUR denne za každý deň omeškania; Zhotoviteľ sa nedostane do omeškania z dôvodu 

neposkytnutia súčinnosti Objednávateľom alebo v prípade omeškania Objednávateľa 

s plnením jeho povinností podľa čl. II. bod 2.3 alebo čl. VI. bod 6.3 tejto Zmluvy. 

 

8.5  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak je Zhotoviteľ v omeškaní 

s plnením svojej povinnosti podľa  čl. 2  bod 1.1. tejto zmluvy viac ako 30 dní, pokiaľ  

táto skutočnosť môže mať závažný vplyv na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy a ani na 

písomnú výzvu túto povinnosť Zhotoviteľ nesplní. 

 

8.6.  Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak mu Objednávateľ neposkytuje 

potrebnú súčinnosť pre úspešné plnenie jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy a ani na 

písomnú výzvu tento nedostatok neodstráni, najmä ak si nesplní povinnosti podľa čl. II. 

bod 2.3 alebo čl. VI. bod 6.3 tejto Zmluvy. 

 

8.7 Odstúpenie od zmluvy podľa tejto Zmluvy je účinné doručením písomného odstúpenia od 

zmluvy druhej Zmluvnej strane. 

 

7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota vo výzve na odstránenie nedostatku alebo splnenie 

povinnosti podľa tejto Zmluvy nebude kratšia ako 10 dní.  
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IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

9.1 Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka výslovne dohodli, že 

ich záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom. 

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú 

podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

9.2 Túto zmluvu možno meniť alebo zrušiť len dohodou zmluvných strán v písomne 

forme. 

 

9.3 Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa 

to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany 

sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie 

novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo 

neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi zmluvnými stranami 

platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov zvoleného 

právneho poriadku. 

 

9.4 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú 

stranu a nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť v deň po dni  jej zverejnenia 

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

predpisov.  

 

9.5 Zmluvné strany si túto zmluvu starostlivo prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

toho, že zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy. 

 

 

Príloha č. 1 – Cena diela 

 

 

 

V Bratislave dňa 2.9.2013  V Bratislave dňa 2.9.2013 

 

 

 

 

............................................................    ........................................................ 

MUDr. František Stano    Mgr. Pavol Valášek  

predseda predstavenstva BTB   Letreo, s.r.o. 

 

 

  

............................................................ 

PhDr. Katarína Ferenčíková      

podpredsedníčka predstavenstva BTB    


