
Zmluva na realizáciu obnovenia značených trás 
a realizáciu drobnej turistickej infraštruktúry na území 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Čl. 1 
ZMLUVNÉ STRANY 

1. Objednávateľ: 
sídlo: 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda štatutárny zástupca: 

IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
čís lo účtu: 

IBAN: 

36126624 
2021613275 
Štátna pokladnica 
7000504489/8180 
SK5 l 8180 0000 0070 0050 4489 

(ďalej len „objednávate!"') 

a 

2. Zhotoviteľ: Klub Slovenských turistov 
právna forma: obč ianske združenie 
registračné čís lo: VVS/1 -909/90-107-7 
dátum registrácie združenia: 24.2.1990 
sídlo: Záborského 33, 83 1 03 Bratislava 
štatutárny zástupca: Ing. Peter Dragúň, predseda 
IČO: 00688312 
DIČ: 2020898935 
bankové spojenie: 
č ís lo účtu: 

IBAN: 

S lovenská sporiteľňa 
001 1484266/0900 
SK4609000000000011484266 

(ďal ej len „zhotovitel"') 

(ďalej spolu len „zmluvné strany") 

uzatvárajú podľa ust. § 5 1 zákona č . 40/1 964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 
a ust. § 8 ods. 1 písme) zákona č . 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ust. § 7 ods. 1 
zákona č . 302/200 1 Z.z. o samosprávnych krajoch v platnom znení túto zmluvu na realizác iu 

obnovenia turistických trás a drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (ďa l ej len zmluva). 



Čl. II 
PREAMBULA 

Táto zmluva sa vyhotovuje na základe Dohody o spolupráci medz i Trenčianskym 
samosprávnym krajom a Klubom Slovenských turistov č. 2014/0263 podpísanou dňa 2 1. j úl a 
2014. 

Čl. III 
PREDMET ZMLUVY 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v čase trvani a tejto zmluvy bude pre obj ednávateľa 
vykonávať služby - práce súvisiace s obnovou turistických trás v rámci akcie: 

„Obnovení značenia turistických trás a realizácii drobnej turistickej infraštruktúry 
na území Trenčianskeho samosprávneho kraja." 

Predmet zmluvy pozostáva z nasledovných úkonov a činností: 

1. Montáž prvkov turistického značenia, maľované značenie v zmysle STN O 1 8025 
"Turistické značenie". 

2. Obnova značenia legálne vyznačených turistických trás, obnova maľovaného 

značeni a, obnova náterov starých turistických smerovníkov, osadenie nových a 
chýbaj úcich turistických smerovníkov, obnova a doplnenie chýbajúcich a poškodených 
prvkov turistickej orientácie v zmysle STN 01 8025 "Turistické značenie ". 

3. Výroba a osadenie prvkov drobnej turi stickej in fraštruktúry na turisti ckých trasách. 
4. Výstupný passport značen i a , podrobné GPS zameranie obnovovaných turisti ckých trás, ako 

aj osadených turisti ckých smerovníkov, fotodokumentácia vykonaných prác (ktorá bude 
zachytávať situáciu pred obnovou značenia a rea lizáciou infraštruktúry a situáciu po 
obnovení značenia a realizácii infraštruktúry tak, aby bola možná kontro la vykonaných 
služ ieb) . 

Obnova a preznačkovanie existujúcich turistických trás: 

1. Regionálna komisia značenia Považská Bystrica (okres Považská Bystrica, Púchov a 
Ilava) : 
a) TZT 2692 Púchov - Brezová, kaplnka (21 ,3 km) 
b) TZT 5582 Lednické Rovne - Sedlo Kýčera (24,0 km) 
c) TZT 8581 Púchov - Považské Podhrad ie ( 18,2 km) 

2. Okresná komisia značenia Myjava 
a) TZT 5 116 Pori adi e - Dibrovov pomník, št,hr. ( 10,3 km) 
b) TZT 8 125 Myjava, ústredná orientácia - Kamenné vráta, št.hr. (9 km) 
c) T ZT 8111 Topolecká -Krúžok, št.hr. (8 km) 
d) TZT 8146 Výtok, chata Dolina - Brezová pod Brad lom, nám. ( 8,5 km) 

3. Okresná komisia značenia Trenčín 
a) TZT 070 lj Sedlo Kykula, št. hr. - Drietoma ( 1 1,3 km) 
b) TZT 070 1 k Opatovská Dolina - Pri Hornej Porube, hradská ( 16,9 km) 
c) TZT 2422 Hrabovka - Paseky, št.hr. ( 15,7 km) 
d) TZT 5112 Brúsne - Sedl o Machnáč (4,5 km) 
e) TZT 81 20 Sedlo Lúčky - Horné Motešice ( 6 km) 
f) TZT 0705c Chata pod Inovcom - Tren čín , Hote l El izabeth (20 ,3 km) 
g) TZT 2423b Trenčianske Teplice, park- Chata pod Ostrým vrchom (1 2,7 km) 
h) TZT 8117 Chocholná - Pod Sokolím kameňom (8,5 km) 



i) TZT 8118 Sedlo Machnáč - Vlčí vrch ( 11 km) 
j) TZT 8121 Opatová - Trenčianske Teplice, park (8,2 km) 

4. Regionálna komisia značenia Prievidza (okres Prievidza a Partizánske) : 
a) TZT 0811 Bojnice, nám. - Sedlo Javorinka (24,7 km) 
b) TZT 8415 Bojnice, kúpele - Sv .Vendelín (2,5 km) 
c) TZT 5409 Bojnice, nemocnica- Chata Bohatka (4,5 km) 
d) TZT 8409 Bojnice, Dubnica - Plešina (7,5 km) 
e) TZT 8416 Ješkova Ves nad Nitricou - Sedlo Rokoš (4,8 km) 
f) TZT 8403 Temeš- Liešťany (11,7 km) 

Okrem obnovy pásovej značky na predmetných trasách a tiež na iných trasách TSK budú 
realizované ďalšie práce - údržba smerovníkov (náter), výmena poškodených a 
skorodovaných smeroviek a tabuliek miestneho názvu a osadenie 4 nových smerovníkov 
(podrobne viď Príloha č. l) 

Prvky turistických trás: 
a) maľovaná pásová značka o rozmeroch 100 x 100 mm na trasách o celkovej dÍžke 270, 1 km 
b) maľovaná šípka o rozmeroch 160 x 100 mm na trasách o celkovej dÍžke 270,1 km (podľa 
potreby). 
c) smerovník - turistický nosný prvok, na ktorom sú pripevnené smerovky a tabuľka 
miestneho názvu. Kovový smerovník so strieškou, výška nad zemou 2,80 m, povrchová 
úprava stÍpika žltou farbou, vrch striešky červený a podhľad striešky biely. 
d) osadenie (stavba) smerovníka (STS) - zakopávaním alebo zabetónovaním (v závislosti od 
terénu) v počte 2 ks. 
e) údržba smerovníkov (UDS) - odstránenie hrdze a náter syntetickou farbou. Počet 60 ks. 
f) smerovka - turistický informačný prvok smerového charakteru s rozmermi 450 x 140 mm, 
spravidla s názvami turistických informačných miest v smere trasy a časovými údajmi. 
Plechový výrobok s povrchovou úpravou farbou (práškovaním), potlač farbostálou fóliou 
odolnou proti UV žiareniu, s trvanlivosťou 6 rokov. 
g) tabuľka miestneho názvu (TMN) - turistický informačný prvok s rozmermi 360 x 140 mm 
obsahujúci názov turistického informačného miesta, jeho nadmorskú výšku v m, príp. stručnú 
doplňujúcu informáciu. Plechová tabuľka s povrchovou úpravou farbou (práškovaním), potlač 
farbostálou fóliou odolnou proti UV žiareniu, s trvanlivosťou 6 rokov. 
h) sponzorská tabuľka - turistický informačný prvok s rozmermi 360 x 140 mm obsahujúci 
informáciu o prispievateľovi na obnovu značkovania. 

i) drobný značkársky materiál - materiál potrebný pre realizáciu značkárskych prác - farby, 
riedidlo, štetce, skrutky, podložky, atd. 

Realizácia drobnej turistickej infraštruktúry (ďalej len iné práce v teréne - IPT) 

1. V rámci regiónu Prievidza na trase 0801c Fačkovské sedlo - Pod stÍpom (Európska 
diaľková trasa E8) v lokalite Vyšehrad - Čertova dolina pre zvýšenie bezpečnosti pohybu 
turistov po značkovanej trase a pre zabránenie ďalšej erózie terénu a tým zosuvu turistického 
chodníka sa zrealizuje spevnenie a vystuženie povrchu chodníka drevom a kolami v úseku 1,2 
km. 
2. V rámci regiónu Prievidza na trase TZT 8404 Fačkovské sedlo - Kľak (Prievidza) v 
lokalite pod Revái'iom pre zvýšenie bezpečnosti pohybu po trase sa zrealizuje spevnenie a 
vystuženie povrchu chodníka drevom a kolami v úseku 1,5 km. 
3. Výroba a osadenie turistických informačných máp so stojanom a s logom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a Klubu slovenských turistov. 

Osadenie v lokalite : 



ové Mesto nad Váhom (TZT 5111, TZT 8114) 
- Chata pod Inovcom (TZT 0705c, TZT 5 1 1 1) 
- Dubnica nad Váhom (TZT 5580) 
- Ilava (TZT 8587) 
- Mníchova Lehota (TZT 0705c, TZT 51 l 1) 
- Zlatovce (TZT 070 lj , TZT 2422, TZT 511 2, TZT 8119). 

Pozn. : V prípade prekážok zo strany majiteľov pozemkov bude navrhnuté náhradné riešenie 
pri zachovaní počtu stojanov. 

Prvky drobnej turist ickej infraštruktúry: 
a) turistická informačná mapa - turi stický informačný prvok s mapou turi sticko-tematického 
obsahu, príp. s inými doplňujúcimi údajmi . Namontovaný v ráme a upevnený na stojane 
alebo na stene. Počet 6 ks. 
b) osadenie (stavba) turistickej i nformačnej mapy - zakopávaním alebo zabetónovaním (v 
závislosti od terénu). 

Čl. IV 
ČAS, DOBA A PODMIENKY VYKONÁVANIA PREDMETU ZMLUVY 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať činnosti podľa tejto zmluvy v požadovanom rozsahu, 
kvalite a v dojednanom čase, v lehotách stanovených touto zmluvou. Objednávate ľ sa 
zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi včas a v potrebnej kvalite potrebnú súčinnosť, najmä mu 
je povinný poskytnúť relevantné informácie, podklady a materi ály pre kvalitné plnenie 
predmetu zmluvy zo strany zhotov iteľa okrem tých, ktoré sú opísané v č lánku. III. 

2. Miestom realizácie predmetu zmluvy je územie Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
3. Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy sa zaväzuje začať realizác iu po účinnosti zmluvy 

a s termínom ukončen ia plnenia do 30. 1 1.2016. 
4. O čiastočnom ukončení činnosti podľa tejto zmluvy musí byt' spísaný čiastočný 

odovzdávací protokol a po ukončení konečný odovzdávací protokol- passport podpísaný 
stanoveným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Deň podpisu protokolu oboma 
zmluvnými stranami sa považuje deň odovzdania činnosti podľa tejto zmluvy. 

Čl. v 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 

2. Maximálna dohodnutá cena je 19.992,85 €(s lovom Devätnásťti s ícdeväťstodeväťdesiatdva 

85/100 eur). Zhotoviteľ nie je platca DPH. 
3. Maximálna dohodnutá cena je konečná, zhotoviteľ si prípadné ďal š i e nák lady pri plnení 

predmetu zmluvy hradí z vlastných zdrojov. 
4. Zhotoviteľ bude obj ednávateľov i fakturovať či nnosti podľa tejto zmluvy v dvoch 

etapách. Faktúry budú vystavené v troch origináloch. 
5. Prvá faktúra bude vystavená po ukončení 35 % objemu dohodnutých činností pod ľa čl. lll 

v termíne do 3 1.8.20 16. Jej výška bude 7.000 €(s lovom Sedemtisíc eur). 
6. Druhá faktúra bude vystavená po ukončení a odovzdaní všetkých či nností podľa čl.1 11 . 
7. Cena je splatná na základe dalí.ového dokladu (faktúry) zhotov ite ľa, ktorá bude predložená 

obj ednávateľov i čiastkovo po etapách podľa bodov 5 a 6. Lehota splatnosti faktúry je 30 
dní odo dňa j ej doručenia. Pre úče l y tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania 
príslušnej finančnej sumy z účtu objednávate ľa na účet zhotovite ľa. Faktúra musí 



obsahovať obligatórne zákonné náležitosti. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: 
odvolávku na číslo zmluvy, popis plnenia podľa predmetu zmluvy, bankové spojenie 
podľa zmluvy. Ak faktúra nebude tieto údaje obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto 
faktúru vrátiť zhotoviteľov i spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. 
V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej 
alebo doplnenej faktúry. 

8. Podkladom pre faktúru v zmysle bodu 7 tohto článku je čiastočný odovzdávací protokol so 
súpisom vykonaných činností a po ukončení konečný odovzdávací protokol- passport so 
súpisom vykonaných činností. Prílohou faktúr bude fotodokumentácia v elektronickej 
forme a v zúženom rozsahu aj v papierovej fotme podľa čl.III bod 4. Fotodokumentáciu za 
Trenčiansky samosprávny kraj preberie Mgr. Radovan Hladký (zodpovedný zástupca zo 
strany objednávateľa) . 

Čl. VI 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
a) vykonávať predmet zmluvy kvalitne, podľa požiadav iek objednávateľa, pod ľa 

prílohy č. J, v súlade s predloženou metodikou a platnými právnymi predpismi, 
b) realizovať práce v súlade so STN 01 8025 Turi stické značenie , 
c) na každú trasu obnovenú podľa tejto zmluvy uskutočniť montáž 2 až 3 ks sponzorských 

tabuliek (podľa dÍžky trasy) s textom „Na obnovu značenia turistických značkovaných trás 
finančne prispieva Trenč iansky samosprávny kraj" . Grafi ka sponzorskej tabuľky je 
prílohou tejto zmluvy (príloha č . 3). 

d) na každom turistickom informačnom mieste, kde dôjde k výmene poškodených TMN a 
smeroviek, umiestniť na každú novú TMN do ľavého spodného rohu logo Trenč ianskeho 

samosprávneho kraja s nápisom Trenčiansky samosprávny kraj. 
e) upozorn iť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroz iť alebo znemožniť 

riadne vykonan ie predmetu zmluvy, 
f) zachovávať povinnosť mlčan l ivosti o všetkých dokumentoch, údaj och a informác iách 

získaných od objednávate ľa v priebehu real izácie predmetu zmluvy, a to aj po skončení 
realizácie predmetu zmluvy, 

g) umožniť oprávneným kontro lným zamestnancom obj ednávateľa vykonať kontrolu plnenia 
predmetu zmluvy v teréne, 

i) čiastkovo po etapách vykonať fo todokumentáciu všetkých prvkov turi stického značenia 
a spo lu s detailným passpo1iom trasy a konečným protokolom o realizácii činnosti na 
území Trenč ianskeho samosprávneho kraj a poskytnúť t ieto údaj e v papierovej forme (1 x) 
a 1 x na vhodnom elektronickom médiu (CD, DVD, alebo USB kľúč) objednávateľovi. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) poskytnúť zhotoviteľovi a ním zmluvne povereným projektovým manažérom potrebnú 

súčinnosť na riadne vykonávanie predmetu zmluvy, 
b) uhradiť zhotov iteľovi dohodnutú cenu za vykonanie predmetu zmluvy v uvedenej 

lehote splatnosti, 
c) zabezpeč iť súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácii 

zhotov ite ľov i , ktoré sú pre spracovanie proj ektu nevyhnutné, 
d) dodať logá TSK, ktoré budú umiestnené na prvky turistického značenia (v kvalitnom jpg. 

formáte). 



Čl. VII 
ZÁRUČNÁ DOBA 

1. Záručná doba na činnost i podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína p lynúť dňom 

podpisu odovzdávacieho protokolu. 
2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 

dní od ich písomného oznámenia objednávateľom. 
3. Záruka sa netýka mechanických škôd spôsobených na výstupoch činnosti zhotov iteľa 

vandalmi alebo živelnými pohromami. 

Čl. VIII 
ZMLUVNÉ POKUTY 

l. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovnú 
zmluvnú pokutu: 

- omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy je stanovená pokuta vo výške 2 % 
z hodnoty dohodnutej ceny v čl. V za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty 
nezaniká nárok objednávateľa na prípadnú náhradu škody. 

Čl.IX 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. K zabezpečeniu súč innosti a k bližšiemu vykonávaniu ustanovení tejto zmluvy, 
operatívnemu riešeniu problémov vzn ikaj úcich pri plnení predmetu tejto zmluvy určil i 
účastníci zmluvy svoj ich zodpovedných zástupcov. 

Za objednávateľa: Mgr. Radovan Hladký 
Za zhotoviteľa: Ing. Eva Škutová 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. 11.2016. 
3. Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným 

spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným 
porušením sa rozumie predovšetkým nesplnenie dohodnutých termínov, platobných 
podmienok, c ieľa a obsahu konkrétnej služby a dodania podkladov. Odstúpenie od zmluvy 
musí mať písomnú formu. Účinnosé odstúpenia od zmluvy nastáva dňon1 jej doručenia 
druhej strane. 

4. V prípade neopodstatneného odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán sa zmluvné 
strany dohodl i na tom, že odstupujúca strana uhradí druhej zmluvnej strane preukázateľné 
finančné prostriedky dovtedy vynaložené v súvislosti s predmetom zmluvy. 

5. Obsah tejto zmluvy je možné po dohode oboch zmluvných strán meniť a dopÍi'fať. Všetky 
dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranam i. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť je v zmysle§ 47a ods. 1 Zákona č. 546/20 1 O, ktorým sa mení a dopÍňa Občiansky 
zákonník dňom nas ledujúcim po dni zverejnenia na webovom síd le objednávateľa . 

7. Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri 
rovnopisy a zhotovite ľ dva rovnopisy. 

8. Táto zmluva bola účastníkmi preč ítaná a na znak súhlasu s jej znením nimi vlastnoručne 
podpísaná. 



V Trenčíne, dňa ..... Z. ~ .. ~~})9.~~„ .. 2016 

Za Trenčiansky samosprávny kraj 

' 

In~:Íaroslav Ba~ka 
predseda 

Prílohy (sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) : 

Za klub Slovenských turistov 

Ing. Peter Dragúň 
predseda 

Príloha č. 1: Súpis prác pri obnove značenia existujúcich turistických trás v TSK 
Príloha č. 2: Kalkulácia ceny obnovy turistického značenia na rok 2016 
Príloha č . 3: Grafický vzor sponzorskej tabuľky 
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Príloha č. 1 

, , , 

PLANOVANE PRACE 

Súpis plánovaných prác pri obnove značenia turistických trás v Trenčianskom kraji 

č.TZT trasa plánované práce počet jednotiek 
OBZv km STS v ks UDS v ks Mst v ks 

Považská Bystrica 
2692 Púchov - Brezová.kaplnka obnova značkovania 21 ,3 
2692 Púchov - Brezová,kaplnka údržba smerovníkov - náter 7 
2692 Púchov - Brezová.kaplnka demont.a montáž smeroviek 56 
5582 Lednické Rovne - sedlo Kyčerka obnova značkovania 24 
5582 Lednické Rovne - sedlo Kyčerka údržba smerovníkov - náter 3 
5582 Lednické Rovne - sedlo Kyčerka demont.a montáž smeroviek 18 
8581 Púchov - Považské Podhradie obnova značkovania 18,2 
8581 Púchov - Považské Podhradie údržba smerovníkov - náter 4 
8581 !Púchov - Považské Podhradie demont.a montáž smeroviek 30 

0801a Pri Hornej Porube.hradská - Lúka pod Strážovom demont.a montáž smeroviek 51 
0801a Pri Hornej Porube.hradská - Lúka pod Strážovom osadenie nového smerovníka 2 
2693 Nosice - Hotel Portáš demont.a montáž smeroviek 60 
2693 Nosice - Hotel Portáš údržba smerovníkov - náter 4 

Myjava 
5116 Poriadie - Dibrovov pomník.št.hr. obnova značkovania 10,3 
5116 Poriadie - Dibrovov pomník.št.hr. údržba smerovníkov - náter 2 
5116 Poriadie - Dibrovov pomník.št.hr. demont.a montáž smeroviek 12 
8125 Myjava, ústr.orientácia - Kamenné vráta.št.hr. obnova značkovania 9 
8125 Myjava, ústr.orientácia - Kamenné vráta.št.hr. údržba smerovníkov - náter 2 
8125 Myjava, ústr.orientácia - Kamenné vráta.št.hr. demont.a montáž smeroviek 20 
81 11 T opolecká - Krúžok, št. hr. obnova značkovania 8 
8111 Topolecká - Krúžok. št.hr. údržba smerovníkov - náter 6 
8111 ITopolecká - Krúžok, št.hr. demont.a montáž smeroviek 34 
8146 Výtok.chata Dolina - Brezová pod Bradlom, nám. obnova značkovania 8,5 
8146 Výtok.chata Dolina - Brezová pod Bradlom, nám. údržba smerovníkov - náter 3 
8146 Výtok.chata Dolina - Brezová pod Bradlom, nám. demont.a montáž smeroviek 24 
51 17 Myjava, ústr.orientácia - Vrbove, nám. demont.a montáž smeroviek 50 

,,---- ...... 



č.TZT trasa plánované práce počet jednotiek 
OBZvkm STS v ks UDS v ks Mst v ks 

Trenčín 

0701j Sedlo Kykula, št.hr. - Drietoma (dokončenie trasy) obnova značkovania 11,3 
0701j Sedlo Kykula, št.hr. - Drietoma (dokončenie trasy) údržba smerovníkov - náter 3 
0701j Sedlo Kykula, št.hr. - Drietoma (dokončenie trasy) demont.a montáž smeroviek 16 
0701k .Opatovská Dolina - Pri Hornej Porube,hradská (dok.tr.) obnova značkovania 16,9 
0701k Opatovská Dolina - Pri Hornej Porube,hradská (dok.tr.) údržba smerovníkov - náter 4 
0701k Opatovská Dolina - Pri Hornej Porube.hradská (dok.tr.) demont.a montáž smeroviek 32 
2422 Hrabovka - Paseky, št,hr. (dokončenie trasy) obnova značkovan ia 15,7 
2422 Hrabovka - Paseky, št,hr. (dokončenie trasy) údržba smerovníkov - náter 4 
2422 Hrabovka - Paseky, št.hr. (dokončenie trasy) demont.a montáž smeroviek 34 
5112 Brúsne - Sedlo Machnáč (dokončenie trasy) obnova značkovania 4,5 
5112 Brúsne - Sedlo Machnáč (dokončenie trasy) stavba smerovníka 1 
5112 Brúsne - Sedlo Machnáč (dokončenie trasy) demont.a montáž smeroviek 10 
8120 Sedlo Lúčky - Horné Motešice (dokončenie trasy) obnova značkovania 6 
8120 !Sedlo Lúčky- Horné Motešice (dokončenie trasy) údržba smerovníkov - náter 2 
8120 Sedlo Lúčky - Horné Motešice (dokončenie trasy) demont.a montáž smeroviek 10 
81 19 Zlatovce - sedlo nad Juríkovcami montáž smeroviek 3 

0705c Chata pod Inovcom - Trenčín , hotel Elizabeth obnova značkovania 20,3 
0705c Chata pod Inovcom - Trenčín , hotel Elizabeth údržba smerovníkov - náter 4 
0705c Chata pod Inovcom - Trenčín, hotel Elizabeth demont.a montáž smeroviek 28 
2423b Trenčianske Teplice.park - Chata pod Ostrým vrchom obnova značkovan ia 12,7 
2423b Trenčianske Teplice, park - Chata pod Ostrým vrchom údržba smerovníkov - náter 4 
2423b Trenčianske Teplice.park - Chata pod Ostrým vrchom demont.a montáž smeroviek 22 
8117 Chocholná - Pod Sokolím kameňom obnova značkovania 8,5 
81 17 Chocholná - Pod Sokolím kameňom údržba smerovníkov - náter 2 
8117 Chocholná - Pod Sokolím kameňom demont.a montáž smeroviek 14 
8118 Sedlo Machnáč - Vlčí Vrch obnova značkovan ia 11 
8118 Sedlo Machnáč - Vl čí Vrch údržba smerovníkov - náter 1 
8118 Sedlo Machnáč - Vlčí Vrch demont.a montáž smeroviek 16 
8121 Opatová - Trenčianske Teplice.park obnova značkovania 8,2 
8121 Opatová - Trenčianske Teplice.park stavba smerovníka 1 
8121 Opatová - Trenčianske Teplice,park údržba smerovníkov - náter 1 
8121 Opatová - Trenčianske Teplice.park demont.a montáž smeroviek 14 



č.TZT trasa plánované práce počet jednotiek 
OBZv km STS v ks UDS v ks Mst v ks 

Nové Mesto nad Váhom 
8114 Nové Mesto nad Váhom - Cachtický hrad údržba smerovníkov - náter 3 
8114 Nové Mesto nad Váhom - Čachtický hrad demont.a montáž smeroviek 20 
2421 Melčice - Sedlo Kykula, št.hr. demont.a montáž smeroviek 6 

2419a Beckov - Panská Javorina údržba smerovníkov - náter 1 
2419a Beckov - Panská Javorina demont.a montáž smeroviek 10 

1 
1 

Prievidza 
0811 Bojnice,nám. - Sedlo Javorinka obnova značkovania 24,7 
8415 Bojnice, kúpele - Sv.Vendelín obnova značkovania 2,5 
5409 Bojnice, nemocnica - Chata Bohatka obnova značkovania 4,5 
8409 Bojnice, Dubnica - Plešina obnova značkovania 7,5 
8416 Ješkova Ves nad Nitricou - Sedlo Rokoš obnova značkovania 4,8 
8403 Temeš - Liešťany obnova značkovania 11 ,7 
0801c Fačkovské sedlo - Pod stÍpom údržba smerovníkov - náter 6 
0801c Fačkovské sedlo - Pod stlpom demont.a montáž smeroviek 59 

OBZ v km STS v ks UDS v ks Mst v ks 

Spolu plánované práce pri obnove 270,1 km 4ks 66 ks 649 ks 
značenia turistických trás 



príloha č. 2 

Kalkulácia ceny za realizované práce a značkársky materiál 

P .č. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11 . 
12. 
13. 

značkárska činnosť/výroba jednotková cena jednotka počet jednotiek cena bez DPH 
informačných a nosných prvkov bez DPH v€ v€ 

obnova značkovania (OBZ) 20,50 km 270,1 5 537,05 
údržba smerovníkov (UDS) 17,00 ks 66 1 122,00 
stavba smerovníka (STS) 45,00 ks 4 180,00 
výroba smerovníkov 60,00 ks 4 240,00 

demontáž alebo montáž smeroviek a 
tabuliek (Mst) 2,80 ks 649 1 817,20 
montáž sponzorských tabuliek 2,80 ks 72 201 ,60 
výroba smeroviek a tabuliek 15,00 ks 173 2 595,00 
výroba sponzorských tabuliek 15,00 ks 72 1 080,00 
iné práce v teréne TZT 0801c 1 900,00 
iné práce v teréne TZT 0804 500,00 
výroba turist.informačných máp 600,00 ks 6 3 600,00 
osadenie turit.informačných máp 120,00 ks 6 720,00 
drobný značkársky materiál * 500,00 

sp o 1 u 19 992,85 

Jednotková cena všetkých vykonávaných prác je vrátane povinných odvodov zamestnávateľa (KST) 
do sociálnej a zdravotnej poisťovne a vrátane cestovného a stravného značkárov. Jednotková cena 
vykonávaných prác zároveň zahŕňa náklady spojené s dovozom materiálu (smerovníky, smerovky, 
tabuľky, náradie, farby, .... ) na miesto výkonu práce. 

* Drobný značkársky materiál = farby, riedidlo , štetce, skrutky, atď. 



Príloha č. 3: Grafid..-ý vzor sponzorsktj tabullcy 
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