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

Objednávateľ:
MESTO KEŽMAROK
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
zastúpené Ing. Igorom Šajtlavom, primátorom mesta
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.,pobočka Kežmarok
číslo účtu: 6608185127/1111, IČO: 00326283

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: Mgr. Ján Lizák LIA soft
sídlo: Nová 34, 05901 Spišská Belá
IČO: 45577668
DIČ: 1080909874
uzavierajú zmluvu o dielo nasledujúceho znenia:
Čl. I
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť Analýzu cyklotrás v rámci realizácie
projektu „Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v prihraničnom regióne okresu Kežmarok“
(ďalej len „dielo“).
2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví dielo v tejto špecifikácii:
- zmapovanie všetkých existujúcich cyklotrás na určenom území, pričom mapovanie vykonať
prostredníctvom odborne spôsobilých osôb – špecialistov certifikovaných značkárov,
- vyhodnotenie ich existujúceho stavu (je/nie je legalizovaná, je vyznačená, a pod.)
- vytvorenie plánu značenia a osadenia drobnej infraštruktúry cyklotrás (prístrešky,
informačné tabule a pod.) – minimálne 12 trás,
- uskutočnenie zamerania GPS, vyhodnotenie priorít a poradia konkrétnych cyklotrás,
pre značenie - význam, dostupnosť, regionálne a nadregionálne väzby, sezónna využiteľnosť
resp. celoročné využitie na iné pohybové aktivity, náročnosť, dostupnosť služieb a pod. ,
pričom výstupom bude regionálna mapa cyklistických trás,
- určenie desiatich tipov na výlety z vybraných miest s podrobným popisom trasy.
Čl. II
Doba vykonania diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať zhotovené dielo v konečnej podobe objednávateľovi
najneskôr do 31.8.2013.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo môže byť odovzdávané aj po častiach a objednávateľ
sa zaväzuje prevziať aj jednotlivé čiastkové vyhotovenia diela.
3. Zhotovené dielo alebo jeho čiastkové vyhotovenia sa zhotoviteľ zaväzuje dodať
objednávateľovi dvojmo v tlačenej forme a jedno vyhotovenie na nosiči CD alebo DVD.

Čl. III
Cena diela a platobné podmienky

1. Dohodnutá cena diela je 4 540,-. eur s DPH.
2. Objednávateľ uhradí cenu diela do 10 dní po doručení faktúry vystavenej zhotoviteľom
takto:
a) za čiastočné vyhodnotenie existujúceho stavu a dodanie plánu značenia a popisu
minimálne 12 trás 1500,- eur s DPH,
b) za odovzdanie spracovaných minimálne desiatich tipov na výlety 1500,- eur s DPH,
c) komplexné odovzdanie celého diela 1540,- eur s DPH.

Čl. IV
Súčinnosť objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že do 3 dní od podpisu zmluvy poskytne zhotoviteľovi tieto
podklady a informácie o vymedzenom území: určenie hraničných bodov územia ( sever,
východ, juh západ).
2. Objednávateľ je povinný počas celej doby zhotovovania diela poskytovať zhotoviteľovi
potrebnú súčinnosť, najmä koordináciou aktivít s majiteľmi, prípadne správcami pozemkov,
ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s legalizáciou cyklistických trás.
3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela, a to priebežne podľa potreby,
najmenej však trikrát, s čím zhotoviteľ súhlasí.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela sa bude riadiť pokynmi objednávateľa.
Čl. V
Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ zhotovené dielo, okrem účelu vyplývajúceho
z tejto zmluvy, t.j. na účely realizácie projektu „Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry
v prihraničnom regióne okresu Kežmarok“ používal aj na iné účely, ak budú súvisieť
s rozvojom cestovného ruchu v okrese Kežmarok.
2. Vo vzťahoch zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravených sa bude postupovať
podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať formou písomných dodatkov.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží objednávateľ a 2
zhotoviteľ.
5. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán, je povinne
zverejňovanou zmluvou a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
na internetovom sídle objednávateľa.

V Kežmarku dňa ...........................

...................................................
Ing. Igor Šajtlava
primátor

..............................................
Mgr. Ján Lizák

