
ZMLUVA O DIELO 

Zmluvné strany: 

 

Zväz slovenského lyžov ania, o. z. 

Páričkova 1101/27, 821 08, Bratislava, Ružinov 

IČO: 50 671 669 

Zastúpený: 

Ing. Ján Krajčík prezident ZSL,o.z. 

PaedDr. Ladislav Smolen výkonný viceprezident ZSL, o.z. 

 

ako Objednávateľ 

 

a 

 

Ing. František TOMAN 

Podtureň 600/170, 033 01 Podtureň 

Fakturačné údaje: 

Ing. Elena Tomanová EF-DATA 

Hlavná 600/170, 03301 Podtureň 

IČO: 51820625 

DIČ: 1120839588  

 

ako Zhotoviteľ 

 

uzavierajú zmluvu nasledujúceho znenia: 

 

I. Predmet diela 

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečiť výkon merania a s tým spojených činností počas trvania súťaží 

organizovaných Zväzom slovenského lyžovania (ďalej len ZSL) kategórií žiakov - Völkl CUP a 

predžiakov - Rossignol CUP v sezóne 2019/2020 a to: 

1) Zabezpečiť evidenciu a registračný, prihlasovací systém na web stránke www.casomierapt.sk 

pre súťaže žiakov a predžiakov organizovaných ZSL. 

2) Spracovanie výsledkov, príprava žrebovania, žrebovanie, spracovanie štartových listín, 

vedenie bodovania pretekárov v jednotlivých kolách súťaží Völkl CUP a Rossignol CUP, 

výpočet finálneho umiestnenia pretekárov podľa kritérií zadaných objednávateľom, 

zverejnenie výsledkov každého kola na www.casomierapt.sk 

3) Výkon merania predpísaným spôsobom na predpísaných zariadeniach v rozsahu stanovenom 

http://www.casomierapt.sk/
http://www.casomierapt.sk/


pre daný stupeň pretekov. 

4) Materiálno - technické zabezpečenie : 

 Štart – štartovacia bránka + kolíky Cieľ – cieľová fotobunka 

          – ručné stopky         – ručné stopky 

          – hodiny na štarte         – výsledkový zobrazovací riadok 

 

 5) Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť cenu diela. 

 

II. Doba trvania 

 

Objednané práce podľa aktuálneho kalendára ZSL: 

preteky kategórie žiakov. 

Podujatie Termín Disciplína Miesto 

l.kolo 18.-19.1.2020 SL,OS Veľká Rača 

2.kolo 8.-9.2.2020 OS, SL Šachtičky 

3.kolo 29.2.-1.3.2020 OS, SL Bachledova dolina 

4.kolo 7.-8.3.2020 OS, SL Malinô brdo 

 

 

preteky kategórie predžiakov. 

Podujatie Termín Disciplína Miesto 

l.kolo 11.01.2020 OS Bachledova dolina 

2.kolo 12.01.2020 OS Bachledova dolina 

3.kolo 25.01.2020 os Malinô brdo 

4.kolo 26.01.2020 os Martinské hole 

5.kolo 08.02.2020 os Kubínska hoľa 

6.kolo 09.02.2020 os Kubínska hoľa 

7.kolo 14.03.2020 os Bachledova dolina 

 

Zmena podujatí je vyhradená a riadi sa podmienkami zmien kalendára ZSL pre sezónu 2019/2020 a 

storno poplatkami tejto zmluvy v ČI. IV. 5. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi každú 

zmenu v kalendári pretekov ZSL. 

 

III. Vykonanie diela 

1) Začína plynúť dňom podania prihlášok pretekárov na preteky. 

2) Podklady ku štartovým listinám doručí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr tri dni pred 

termínom prihlášok na preteky. 

3) Termín ukončenia diela je odovzdaním výsledkových listín so spracovanými výsledkami v deň 



ukončenia pretekov. 

 

IV. Cena diela 

1) Odmena za vykonanú prácu je 546 € na jeden deň podujatia + doprava - 0,40€/km z Lipt. 

Mikuláša do miesta výkonu merania a späť. 

2) Obsah zabezpečenia diela : meranie podľa požiadavky ZSL + doprava na podujatie + 

spracovanie pohára a zavesenie na web stránku V cene nie je zabezpečené ubytovanie a stravné 

pre 4 osoby( pokiaľ to bude vyžadovať situácia hradí priamo organizátor). 

3) Jednorázový poplatok na sezónu za vytvorenie a správu registračného systému súťaží Vólkl 

CUP a Rossignol CUP na sezóvu 2019/2020 vo výške 150 € 

Odmena bude vyplatená do 7 dní po obdržaní faktúry za vykonané práce po skončení podujatia.  

4) Zrušenie pretekov a storno poplatky : 

− V prípade neuskutočnenia pretekov I deň pred vycestovaním bez úhrady. 

− Zrušenie jedného pretekového dňa pred prezentáciou bez úhrady za daný deň. 

− V prípade zrušenia pretekov po prezentácii a štartových listinách 30% z ceny za deň. 

− V prípade preloženia na iný deň bez úhrady, na iné miesto cestovné náklady. 

− V prípade zrušenia pretekov po vycestovaní 50% za jeden deň a cestovné náklady. 

− V prípade zrušenia pretekového dňa v priebehu pretekov alebo po pretekoch 100% za daný deň 

− Odmietnutie merania zo strany objednávateľa a uskutočnenie pretekov 50 % z celej dohodnutej 

sumy za podujatie. 

5) Sankcie a zmluvné pokuty 

a. Oneskorenie platby za každý deň oneskorenia 0,1% z nezaplatenej čiastky. 

 

V. Súčinnosť objednávatelia 

1) Štartové listiny - propozície a prihlášky pretekárov, alebo zoznam pretekárov, údaje o pretekoch 

a program pretekov (propozície) zabezpečiť najneskôr 48 hodín pred prezentáciou 

 

VI. Rozsah vykonania diela 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v nasledovnom rozsahu: 

1) certifikovaná el. časomiera - hlavné meranie (záložné meranie stopky štart ciel) 

2) Spojenie štart ,ciel - rádiomodém resp. záložný systém kábel 

3) Spracovanie zoznamu pretekárov 

4) On line žrebovanie, Štartové listiny - zverejnené na Web stránke časomiery 

5) Predbežné výsledky po skupine, po kategórii , 

6) Neoficiálne výsledky 

7) Oficiálne výsledky. Výsledky na papieri aj v elektronickej podobe. 



8) Zobrazovací riadok v cieli zobrazuje číslo a dosiahnutý čas pretekára.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

1) Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi oficiálne výsledkové listiny z každej súťažiacej kategórie

a záznam časov z elektronickej časomiery - pásku.

2) Objednávateľ (riaditeľ pretekov) podpisom na výsledkovej listine potvrdí prevzatie a

správnosť, prípadne v závere výslovne uvedie vady diela a postup ich odstránenia.

3) Vlastnícke právo k odovzdanému dielu prechádzajú na objednávateľa dňom prevzatia a

podpísania výsledkových listín riaditeľom pretekov.

VIII. Zástupcovia zmluvných strán

a. Vo všetkých veciach tejto zmluvy konajú

za objednávateľa: Ing. Ján Krajčík prezident ZSL,o.z.

za zhotoviteľa : Ing. František Toman

b. V technických otázkach súvisiacich s vlastným vykonaním diela, kedy nedochádza k zmene

obsahu tejto zmluvy, konajú:

za objednávateľa: Ing. Ján Krajčík prezident ZSL,o.z. na podujatí podľa rozpisu podujatia

za zhotoviteľa: Ing. František Toman alebo ním poverená osoba.

IX. Záverečné ustanovenia

1) Vo všetkých ostatných otázkach , výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa

ustanovení Obchodného zákonníka . 

2) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno.

3) Zmenu zmluvy možno previesť iba písomne. Ak sa v priebehu vykonávania diela vyskytne potreba

uskutočnenia ďalších prác, ktoré nebolo možné predvídať musí byť dohodnuté ich vykonanie i cena , a 

to v podobe dodatku tejto zmluvy. 


