
ZMLUVA O DIELO  
 

I.  

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Bratislavská organizácia cestovného ruchu  

sídlo:    Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 

IČO:     42 259 088 

DIČ:   2023399455 

IČ DPH:                                 SK 2023399455 

registrácia:  Ministerstvo dopravy a výstavby SR č. registrácie: 

28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR 

bankové spojenie:    

číslo účtu:     

v mene ktorého konajú:   Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva a  

            Mgr. Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva 

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 
 

a 

 

Dodávateľ:   Alla, s.r.o. 

sídlo:    Riazanská 70 , 831 02 Bratislava 

IČO:     46489541  

DIČ:   2023428968 

Spoločnosť zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.78413/B  

bankové spojenie:   

číslo účtu:    

v mene ktorého koná:  Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD  

email kontakt:   allarchitecturesro@gmail.com 

(ďalej len ako „Dodávateľ“) 

 
 

II.  

Úvodné ustanovenie 

 

1. Objednávateľ zriadil v roku 2016 v rámci Michalskej veže v spolupráci s Mestským 

múzeom Bratislava korunovačný foto-video point (ďalej len ako „Foto-video point) 

reprezentujúci Bratislavu ako korunovačné mesto. Ide o vizuálne a obsahovo pútavý 

turisticky atraktívne miesto prezentujúce historickú tému korunovácií.  

 

2. Dodávateľ bol Objednávateľom identifikovaný ako úspešný uchádzač verejného 

obstarávania na dozariadenie korunovačného Foto-video pointu na základe prieskumu 

trhu v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov.  

 

 

 

 

 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Me%E8iar&MENO=Ivor&SID=0&T=f0&R=0


 III. 

Predmet plnenia  

 

1. Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy je vyhotovenie 3D modelu Bratislavy za 

účelom jeho použitia na účely propagácie Bratislavy a jej histórie vo Foto-video pointe, 

a to na základe návrhu Zdenky Šedivej, miesto podnikania Kozia 29, 811 03 Bratislava, 

IČO: 43027202 (ďalej len ako „Autorka“) a pod odborným dohľadom Autorky (ďalej len 

ako „3D model Bratislavy“). Na základe licencie udelenej Autorkou je Objednávateľ 

oprávnený vyhotoviť, resp. zabezpečiť vyhotovenie 3D modelu Bratislavy výlučne na 

účely Foto-video pointu. 

 

2. Súčasťou 3D modelu Bratislavy je podkladová doska a podpery, vlastný 3D model  bude 

zhotovený zo Styrodur 5000 CS, terén objektov vyfrézovaný a striekaný na bielo, 

s farebným vyobrazením korunovačnej cesty. Modely domov budú vytlačené z 3D 

tlačiarne. Špecifikácia predmetu plnenia je obsahom prílohy č. 1 k tejto zmluve. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že 3D model Bratislavy musí mať primeranú mieru historickej 

autentickosti obdobia 16. storočia podľa dodaných podkladov od autorky diela.   

•  

IV. 

Práva a povinnosti Dodávateľa 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve vytvoriť pre 

Objednávateľa 3D model Bratislavy. Dodávateľ je pri vytvorení predmetu plnenia 

povinný postupovať pod odborným vedením Autorky. Akékoľvek zmeny a úpravy 3D 

modelu Bratislavy, ktoré znamenajú odchýlenie sa od návrhu Autorky, je povinný 

Dodávateľ konzultovať s Objednávateľom a predložiť Objednávateľovi na schválenie. 

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení tejto zmluvy postupovať riadne, včas a s 

odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, 

požiadavky Objednávateľa a ustanovenia tejto zmluvy.  

 

3. Dodávateľ je povinný vytvoriť 3D model Bratislavy a odovzdať ho Objednávateľovi 

najneskôr v lehote najneskôr do 10. 6. 2017. 

 

4. Odovzdanie a prevzatie 3D modelu Bratislavy bude potvrdené v Odovzdávacom 

protokole, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.  

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ poskytuje na plnenie dodané na základe tejto 

zmluvy záručnú dobu 2 roky odo dňa jeho dodania Objednávateľovi. 

 

 

V. 

Práva a povinnosti Objednávateľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodanie návrhu 3D modelu Bratislavy 

Dodávateľovi a na základe dodaných podkladov od Autorky.    

 



2.  Objednávateľ sa zaväzuje riadne vytvorený 3D model Bratislavy prevziať a zaplatiť 

Dodávateľovi dohodnutú odmenu v zmysle čl. VI. tejto zmluvy. 

 

3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre vytvorenie 

3D modelu Bratislavy. 

 

4. Objednávateľ je oprávnený reklamovať vady plnenia realizovaného na základe tejto 

zmluvy.  

 

5. Objednávateľ je povinný do 10 pracovných dní po prevzatí 3D modelu Bratislavy 

oznámiť Dodávateľovi svoje výhrady, príp. požiadavky na jeho opravu alebo úpravu. 

Dodávateľ je následne povinný vytknuté nedostatky odstrániť bez zbytočného odkladu. 

 

 

VI. 

Odmena 

 

1.     Zmluvné strany sa dohodli na odmene za plnenie predmetu tejto zmluvy v sume 4620,- 

EUR (ďalej len "Odmena"). Dodávateľ nie je platca DPH. Dohodnutá Odmena je konečná 

a zahŕňa všetky náklady Dodávateľa, ktoré súvisia s plnením tejto zmluvy.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ bude odmenu fakturovať Objednávateľovi po 

dodaní 3D modelu Bratislavy. 

 

3. Odmenu uhradí Objednávateľ bezhotovostne na bankový účet Dodávateľa uvedený v čl. 

I. tejto zmluvy. Faktúra Dodávateľa musí spĺňať všetky náležitosti daňového a účtovného 

dokladu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, prílohou faktúry musí byť 

Odovzdávací protokol v zmysle čl. IV. bodu 4. tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 

30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, nie však skôr ako po odstránení 

nedostatkov a vád vytknutých Objednávateľom. V prípade, ak faktúra nebude vystavená 

v súlade s právnymi predpismi platnými v čase jej vystavenia alebo nebude obsahovať 

dohodnutú prílohu podľa čl. IV. bodu 4. tejto zmluvy, Objednávateľ o tom upovedomí 

Dodávateľa. Pokiaľ Dodávateľ vady faktúry alebo je prílohy neodstráni, splatnosť 

Odmeny, resp. faktúry neplynie. 

 

 

VII. 

Sankcie 

 

1. Ak sa Dodávateľ dostane do omeškania s plnením tejto zmluvy, je povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % Odmeny podľa čl. VI. bodu 1. tejto 

zmluvy, a to za každý deň omeškania. V tomto prípade je Objednávateľ oprávnený tiež 

odstúpiť od tejto zmluvy.  

 

2. Ak Dodávateľ neposkytne plnenie predmetu tejto zmluvy riadne alebo vo vyhovujúcej 

kvalite, pričom ide o podstatné porušenie tejto zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť 

si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške hodnoty dodaného plnenia, v súvislosti 



s ktorým došlo k porušeniu tejto zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na 

náhradu škody.  

 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov a ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 
 

2. Táto zmluva sa môže meniť len dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 
 

3. Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, Autorského zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 
 

4. Ak zmluvná strana neoznámi druhej zmluvnej strane inú adresu, zmluvné strany 

komunikujú prostredníctvom adries uvedených v čl. I. tejto zmluvy. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory týkajúce sa práv a povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy budú riešiť primárne mimosúdnou cestou - dohodou.  

 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy, a to:  

Príloha č. 1 – špecifikácia predmetu plnenia. 

 

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strany po jej 

podpise oboma zmluvnými stranami dostane jedno vyhotovenie. 

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú 

prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Bratislave dňa 23.05.2017 

 

Objednávateľ:  

 

Bratislavská organizácia  

cestovného ruchu 

 

 

________________________________ 

 

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD. 

Výkonný riaditeľ BTB  

 

  

 

V Bratislave dňa 23.05.2017 

 

Dodávateľ: 

 
Alla  s.r.o. 

 

 

 

__________________________________ 

 

Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD. 
 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Me%E8iar&MENO=Ivor&SID=0&T=f0&R=0


 
 
 

 
 

  
 

Príloha č. 1 

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

 

Predmetom zákazky je Výroba 3D modelu Bratislavy 

 

Špecifikácia:  

 

3D model Bratislavy v mierke 1:550 s predmestiami a hradom zo Styrodur 5000 CS, ľahký, 

tvrdší materiál. Vyfrézovaný terén objektov, striekaný na bielo. Objekty budú vytlačené z 3D 

tlačiarne. Farebné vyobrazenie korunovačnej cesty. Model bude naklonený, aby sa zvýraznil 

náhľad na mesto. V cene je zapracovaná aj stolárska výroba, kde sa počíta s podkladovou 

doskou, na ktorej bude nalepený model. Doska bude podopretá a tak nakloní model. Objekty 

budú osadené do terénu.  

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 


