
Zmluva o dielo

na vypracovanie strategického materiálu

"Analýza súčasného stavu cestovného ruchu v TNSK a návrh ciel'ov rozvoja vrátane
definovania potrebných nástrojov"

uzavretá na základe ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi týmito zmluvnými stranami:

(ďalej len "zmluva")

Objednávatel'

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO: 36 126624
DIČ: I 2021613275
Bankové spqjenie: Štátna pokladnica
• I
Císlo účtu: IBAN: SK51 8180000000000007800050404089
Konajúci prostredníctvom: Ing. Jaroslav Baška, predseda

(ďalej len "objednávatel''')

a

Zhotovi tel'

Obchodné meno: Advetia, s.r.o.
Sídlo: Liesková 2318/8, 927 01 Šal'a
IČO: 46716211
DIČ: 2023537758
IČ pre DPH: SK2023537758
Konajúci prostredníctvom: Ing. Michal Santai, MBA, konatel'
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2927877827/1100
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 29642/T

(ďalej len "zhotovitel''')

l Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok zhotovitel'a vykonať dielo podl'a tejto zmluvy a záväzok
Objedlnávatel'a zaplatiť zhotovitel'ovi cenu za jeho vykonanie za podmienok uvedených
v tejto zmluve.
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II Predmet diela

II.l Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie strategického materiálu
"Analýza súčasného stavu cestovného ruchu v TNSK a návrh cieľov rozvoja vrátane
definovania potrebných nástrojov".

II.2 Dielo by malo obsahovať najmä:

zmapovanie aktívnych destinácií CR v TNSK vrátane štruktúry podujatí,
návštevníkov, foriem a sezónnosti,
definovanie potenciálu doteraz neidentifikovatel'ných príležitostí,
porovnanie s inými krajmi vrátane inštitucionálneho zabezpečenia,
definovanie vízie vrátane stanovenia cieľov,
definovanie hlavných produktových oblastí, trhov a segmentov,
návrh marketingových nástrojov, implementačného plánu, spôsobu hodnotenia
plánu.

II.3 Dielo sa na účely tejto zmluvy považuje za vykonané dňom odovzdania finálnej verzie
diela objednávatel'ovi. Zhotovitel' písomne (alebo e-mailom) objednávatel'a informuje
o pripravenosti odovzdať dielo objednávatel'ovi vo forme uvedenej v tejto zmluve
nižšie a zašle mu predbežnú verziu diela na pripomienkovanie. Objednávatel' má 15
pracovných dní na vyjadrenie sa a pripomienkovanie predbežnej verzie diela. Pokial'
sa Objednávatel' v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa zato, že nemá k predbežnej
verzií diela pripomienky. Zhotovitel' sa zaväzuje zapracovať pripomienky a návrhy
Objednávateľa do diela. Miestom odovzdania diela sa rozumie adresa sídla
zhotovitel'a, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak je možné odovzdať
a prevziať aj časť diela, je zhotovitel' oprávnený časť diela odovzdať a objednávatel' je
povin~ý túto časť diela prevziať. V prípade čiastočného odovzdania alebo prevzatia
diela platia primerane ustanovenia prvej a druhej vety tohto článku.

III Cena fa dielo

III.l Cena za vykonanie diela je stanovená na základe verejnej súťaže podľa zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Zhotovitel' je oprávnený vystaviť faktúru za zhotovenie
diela až po je úplnom vykonaní.

Celková zmluvná cena za dielo je:
I

III.L1 Celková zmluvná cena bez DPH
III.L2 Sadzba DPH 20%
III.L3 Celková zmluvná cena vrátane DPH

18.900,- EUR
3.780,- EUR

22.680,- EUR.

III.2 Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry do sídla objednávatel'a. Faktúra musí
obsahovať všetky náležitosti podľa platnej právnej úpravy. V prípade, ak faktúra
nebude úplná, resp. ak nebude obsahovať všetky náležitosti, je objednávatel'
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oprávrený vrátiť ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti akčnej plynúť dňom doručenia opravenej
faktúry objednávatel'ovi.

IV Termín plnenia

IV.l

IV.2

Zhotovitel' sa zaväzuje odovzdať predbežnú verziu diela objednávatel'ovi najneskôr do
1 kalendárneho mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, a to v elektronickej
verzii lna e-mailovú adresu: eva.fryvaldska@tsk.sk. Finálnu verziu diela je Zhotovitel'
povinný odovzdať Objednávatel'ovi do 15 dní od doručenia prípadných pripomienok
a návrhov Objednávatel'a alebo od uplynutia lehoty podl'a článku H.3 tejto Zmluvy.
Objednávatel' je povinný v súvislosti s termínmi plnenia poskytovať zhotovitel'ovi

všetku súčinnosť potrebnú na plnenie povinností zhotovitel'a.

V Prával a povinnosti zhotovitel'a

V.l
V.2

V.3

VA

V.S

V.6

Zhototitel' je povinný vykonať dielo riadne podľa článku II tejto zmluvy.
Zhotovitel' je oprávnený poveriť vykonaním diela aj inú osobu, pričom zodpovedá za
dielo tak, akoby ho vykonával sám.
Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti
objednávatel'a, poskytnúť mu písomnú (alebo e-mailovú) správu o stave plnenia
predm1etu zmluvy.
ZhotoJitel' sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými
sa oboznárn!l pri vykonaní diela podl'a tejto zmluvy a bez súhlasu objednávatel'a ich
neposkytne tretej osobe.
Zhotovlteľ nezodpovedá za nemožnosť vykonania diela alebo za vady diela spôsobené
nevhodnými podkladmi alebo pokynmi objednávateľa, ak objednávatei' na ich použití,
resp. dodržaní pri zhotovení diela napriek upozorneniu zhotovitel'a na ich nevhodnosť
pisornne trval. Ak objednávatel' písomne trvá na použití podkladov alebo dodržaní
pokynov objednávatel'a aj napriek tomu, že ho zhotovitel' písomne upozornil na ich
nevhodnosť, je zhotovitel' oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
Zhoto~itel' zodpovedá za úplnosť a správnosť ním spracovaných informácií, okrem
prípadov ak je neúplnosť alebo nesprávnosť spôsobená podkladmi alebo pokynmi
objedn1ávatel'a.

Vl Práva a povinnosti objednávatel'a

VI.l
I

Objednávatel' je povinný podl'a svojich možností a schopností poskytnúť zhotovitel'ovi
potreb~ú súčinnosť nevyhnutnú na riadne vykonanie diela.
Potrebnou súčinnosťou sa rozumie najmä:
- riadne a včas obstarať a odovzdať všetky informácie a doklady potrebné na
vykonalnie diela,
- vytvoriť také podmienky spolupráce, aby zhotovitel' mohol riadne a včas splniť svoje
záväZkt,
~ písorrne určiť osobu alebo osoby, ~toré s~ b~dú aktívne p~d}el'ať na. niektorých
častiach projektu a Jeho nevyhnutnych prilohách a zabezpečit, aby tieto osoby
poskytovali riadne a včas zhotovitel'ovi súčinnosť v zmysle zmluvy.
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VI.2

VI.3

VI.4

VI.S

Patričnú súčinnosť je objednávatel' povinný poskytnúť na výzvu zhotoviteľa bez
zbytočného odkladu.
objednávatel' sa zaväzuje doručiť zhotoviteľovi všetky doklady potrebné
k spracovaniu diela neodkiadne po vyzvaní, najneskôr však 15 pracovných dní pred
termí~om plnenia tejto zmluvy, v opačnom prípade zhotoviteľ nezodpovedá za riadne
a včasné vykonanie diela. Iné podklady, informácie a doklady týkajúce sa
vykonávania diela je objednávatel' povinný zhotovitel'ovi predložiť včas a riadne
v súlade s požiadavkou zhotoviteľa.
Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť zhotovitel'ovi všetky podstatné zmeny,
o ktorých uvažuje a ktoré môžu ovplyvniť realizáciu diela ešte pred ich uplatnením.
Ak zhftovitel'ovi vzniknú náklady s vykonaním podstatných zmien, je objednávatel'
povinný zhotovitel'ovi tieto účelne vynaložené náklady nahradiť. Pre vylúčenie
všetkých pochybností zhotovitel' nezodpovedá za včasné vykonanie diela v prípade
uplatn1enia podstatných zmien objednávatel'om v zmysle tohto bodu.
Objednávateľ je oprávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa
diela. Na výzvu objednávatel'a je zhotovitel' povinný v lehote 3 pracovných dní
písornne (alebo e-mailom) informovať objednávatel'a o skutočnom stave
prebiehaj úcej prípravy diela.
Objednávatel' sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s
ktorýnri sa oboznámil pri vykonaní diela podľa tejto zmluvy a bez písomného súhlasu
zhoto\iptel'a tieto skutočnosti neoznámi tretej osobe.

VII Zánik!zmluvy

VII.l
VII.2
VII.3

VII.4

Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
zmluvh môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán.
V prípade, ak zmluvná strana podstatne poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy
alebo Ipríslušných právnych predpisov (najmä Obchodného Zákonníka v platnom
znení) a neurobí nápravu ani do 5 dní od doručenia výzvy druhej strany na nápravu,
je táto druhá strana oprávnená od zmluvy odstúpiť.
zmluvré strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť aj v prípadoch uvedených v tejto
zmluve. Pri odstúpení od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve, nie je
odstupujúca strana povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane lehotu na nápravu.

VIII Spoločné a záverečné ustanovenia

VIII.l

VIII.2

VIII.3

prával a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.
Ak jel niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to
vplyv na ostatné ustanovenia zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije
ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto zmluvy, ktoré
nahra1dí neplatné ustanovenie.
Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňaŕ po dohode zmluvných strán. Zmeny
sa vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú
podpí~ané zodpovednými osobami zastupujúci mi zmluvné strany.
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VIII.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po jej zverejnení.

VIII.5 Zmluvné strany sa zaväzujú urobiť príslušné zmeny v identifikácii zmluvných strán v
tejto zmluve, pokial' budú potrebné v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry.

VIII.6 Objednávatel' a zhotovitel' sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať
informáciU o akejkol'vek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla priamo či
nepriamo zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu diela, je táto zmluvná
strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú
zmluvnú stranu.

VIII.7 V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich
zmluvné strany zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou.

VIII.8 ZmlLva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží jeden
podpísaný rovnopis.

VIII.9 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na
základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni, ani za
inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe
okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť.

I
Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

I
v' v L 3 OEC 2014

V Trenčíne dna .

y{1"
Advetia, s.r.o.

Michal Sántai
kortel' spoločnosti

za zhotovitel'a

Trenčiansky samosprávny kraj
Ing. Jaroslav Baška

predseda

za objednávatel'a

adVetia
e. 'IInlH tOlullltin,

Advetia, s.r.o.
Liesková 8, 927 01 Šaľa

,~o: 4& 716 211
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