
Dohoda 
o podmienkach pri rekonštrukcii značenia 

cyklotrasy Pezinok-Viničné-Senec 

(1) Účastník č. 1: 

Mesto Pezinok 
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
IČO: 00 305 022 
DIČ:2020662226 
Štatutárny orgán: Mgr. Oliver Solga, primátor 
(ďalej len „Mesto Pezinok") 

(2) Účastník č. 2: 

Obec Viničné 
Sídlo: Cintorínska 13, 900 23 Viničné 
IČO: 00 305 154 
DIČ:2020662314 
Štatutárny orgán: Mgr. Štefan Lenghart, starosta 
(ďalej len „Obec Viničné") 

(3) Účastník č. 3: 

Mesto Senec 
Sídlo: Mierové námestie 8, 903 01 Senec 
IČO: 00305065 
DIČ: 2020662237 
Štatutárny orgán: Ing. Karol Kvál, primátor 
(ďalej len „Mesto Senec") 

(4) Účastník č. 4: 

Ignác 
Sídlo: Majakovského 17, 902 01 Pezinok 
IČO: 42364418 
DIČ:2024126434 
Právna forma: občianske združenie 
Štatutárny orgán: Bc. Emil Cino, predseda 
Konanie menom spoločnosti: 
Označenie registra: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Číslo spisu: VVS/1 -900/90-43972 
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 
Číslo účtu: 2000694400/8330 
(ďalej len „Cyklokoalícia") 



uzatvárajú túto dohodu o podmienkach pri rekonštrukcii značenia cyklotrasy Pezinok-
Viničné-Senec (ďalej len dohoda) v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka, za 

týchto podmienok: 

I. Predmet dohody 

(1) Predmetom tejto dohody je úprava podmienok pri rekonštrukcii značenia cyklotrasy 
z Pezinka cez Viničné do Senca, ktorej dĺžka je približne 16,7 km a vedie územím troch 
obcí, so začiatkom na železničnej stanici v Pezinku, popri Galbovom mlyne vo Viničnom, 
cez obec Viničné, Martinský les, obec Svätý Martin, do Senca, na námestie (ďalej len 
cyklotrasa). Cyklokoalícia pripravila projekt obnovy značenia cyklotrasy Pezinok -
Viničné - Senec, s návrhom rozpočtu, s rozpisom nákladov podľa jednotlivých obcí. 
Prílohami a neoddeliteľnými časťami tejto dohody sú: 
Príloha č. 1: Trasa cyklotrasy (skladá sa z 6 snímok na 3 stranách) 
Príloha č. 2: Projekt obnovy značenia cyklotrasy Pezinok - Viničné - Senec (ďalej 
projekt) (skladá sa zo 4 strán, osobitne pre každého z účastníkov č. 1 až 3). 

(2) Cyklokoalícia prehlasuje, že je oprávnená a schopná vykonať všetky činnosti v zmysle 
tejto dohody a na základe toho sa zaväzuje: 
• zabezpečiť nákup cyklosmerovníkov, smeroviek tak, aby spĺňali príslušné normy 

a smernice Slovenského cykloklubu 
• zabezpečiť ostatný materiál potrebný na osadenie (drevené hranoly, farby a pod.) 
• zrealizovať samotné osadenie a značenie trasovania cyklotrasy, v zmysle projektu. 

(3) Účastníci č. 1 až 3 sa zaväzujú uhradiť finančné náklady uvedené v čl. II. odsek 1 tejto 
dohody na obnovu značenia cyklotrasy v zmysle projektu. 

(4) Predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu je 30.06.2015. Následne 
cyklokoalícia zabezpečí odovzdanie jednotlivých značení cyklotrasy jednotlivým 
účastníkom, ktorí sa finančne podieľajú na úhrade nákladov podľa toho, na ktorom území 
sa konkrétne značenie nachádza. 
Podmienkou na odovzdanie je to, aby bolo osadenie na pozemkoch vo vlastníctve 
účastníkov č. 1-3 resp., aby mali zabezpečený vzťah k pozemkom, na ktorých bude 
značenie osadené. Odovzdanie sa zrealizuje na základe preberacích protokolov, kópiou 
daňových dokladov na nákup materiálu na značenie a príslušnou fotodokumentáciou 
(postačí zaslať jednotlivým účastníkom aj v elektronickej forme), najneskôr do 
15.07.2015. 

(5) Posun termínu realizácie a odovzdania je možný po dohode strán, ak sa z objektívnych 
dôvodov nepodarí realizácia v stanovených termínoch. O posune termínov sa budú 
účastníci dohody informovať elektronicky. 

II. Finančné vzťahy 

(1) Účastníci dohody sa dohodli na konkrétnych finančných úhradách za tri časti osadenia 
a značenia cyklotrasy, podľa množstva stanovíšť a potrebného značenia, v zmysle 
projektu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Úhrada nákladov je nasledovná: 

Mesto Pezinok za 8 stanovíšť na území mesta uhradí sumu 956,88 EUR. 
Obec Viničné za 6 stanovíšť na území obce uhradí sumu 866,64 EUR. 



Mesto Senec za 7 stanovíšť na území mesta uhradí sumu 1 174,08 EUR. 

(2) Finančné sumy od účastníkov č. 1 až 3 budú uhradené na účet cyklokoalície a to do 
07.05.2015. Táto dohoda slúži ako podklad pre úhradu. 

(3) V prípade, že značenie nebude realizované, cyklokoalícia sa zaväzuje bezodkladne, 
najneskôr do 15.07.2015, vrátiť jednotlivým účastníkom č. 1 až 3 uhradené finančné 
prostriedky, prípadne ich alikvotnú časť, ak bude značenie zrealizované v menšom 
rozsahu, ako stanovuje projekt. 

III. Všeobecné ustanovenia 

(1) Komunikácie medzi účastníkmi dohody: v prevažnej miere elektronická komunikácia, 
prípadne telefonická. V prípade závažnejších záležitostí písomná na adresu sídiel 
účastníkov. Kontaktné osoby, s konkrétnymi kontaktmi za jednotlivých účastníkov 
dohody: 

Mesto Pezinok 
Kontaktné osoby: 
Ing. Miloš Andel, zástupca primátora, 
Mgr. Peter Štetka, právnik Mestského úradu v Pezinku 
Kontakty: milos.andel@msupezinok.sk, peter.stetka@msupezinok.sk 
Tel. 033 6901 107,033 6901 201 

Obec Viničné 
Kontaktná osoba: Mgr. Štefan Lenghart, starosta 
Kontakt: starosta@vinicne.sk 
Tel. 0905 783 006 

Mesto Senec 
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Podolský, riaditeľ spoločnosti Správa cestovného ruchu 
Senec s. r. o. 
Kontakt: scr@s 1 necnei azerasenec.sk 
Tel. 0905 277902 

Cyklokoalícia Pezinok 
Kontaktné osoby: Bc. Emil Cino, Bohuš Konečný, Mgr. Milan Uherčík 
Kontakt: info@cyklokoalicia-pezinok.sk 
Tel. 0905 609 315 

IV. Záverečné ustanovenia 

(1) Akékoľvek zmeny viažuce sa k tejto dohode, sa môžu vykonať len písomnými dodatkami 
k nej. 

(2) Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, platia pre túto dohodu ustanovenia Občianskeho 
zákonníka. 

(3) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinných osôb. 

mailto:milos.andel@msupezinok.sk
mailto:peter.stetka@msupezinok.sk
mailto:starosta@vinicne.sk
mailto:info@cyklokoalicia-pezinok.sk


(4) Účastníci dohody vyhlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom, že svoje prejavy urobili 
na základe ich pravej vôle, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne. Dohoda nebola 
uzatvorená v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť 
nebola obmedzená. 

(5) Účastníci dohody tiež vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tejto 
dohody, že mu rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky, alebo návrhy na 
doplnenie a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

(6) Zmluva sa vyhotovuje v ôsmych rovnopisoch, každé vyhotovenie má právnu silu 
originálu. Každý účastník dohody dostane dve vyhotovenia. 

Vo Viničnom, dňa 

Mesto 
Mgr. Oliver 

Obec Viničné 
Mgr. Štefan Lenghart, starosta 
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Projekt obnovy značenia cyklotrasy Pezinok - Viničné - Senec(návrh rozpočtu) 

Dĺžka: 16,7 km / • N 
Náročnosť: rekreačná G L 
Evidenčné číslo: 8006 
Použité značenie: žltá farba Cyklckoalícia 
Vhodné pre bicykle: MTB Pezinok 

Náklady na projekt obnovy značenia cyklotrasy (pre všetky 3 obce spolu): 

Značenie spfňajúcc normy a smernice, dodávateľ: Slovenský cykloklub (jediný dodávateľ v SR 
tovar / služba jedn. počet jedn. cena spolu 
cyklosmerovník ks 14 80,00 € 1 120,00 € 
veľká smerovka (set) ks 10 28,80 € 288,00 € 
malá smerovka (set) ks 25 15,00 € 375,00 € 
obrázková smerovka (set) ks 2 30,00 € 60,00 € 
plechová smerovka (C) ks 24 1,00 C 24,00 € 
nalepovacia smerovka (C) ks 120 0,80 € 96,00 € 
dopravné náklady 85,00 € 
spracovanie gps podkladov a dokumentácie 198,00 € 
spolu 2 246,00 € 

Ostatné náklady - spotrebný materiál (rôzni dodávatelia) 
drevené hranoly 120x120 m 8 4,00 € 32,00 € 
suchý betón (vrece) ks 10 6,00 € 60,00 € 
náradie a spotrebný materiál 60,00 € 
farby, riedidlá, napúšťadlá, nádoby, štetce, šablóny,... 100,00 C 
spolu 252,00 € 

Náklady spolu bez DPH 2 498,00 € 
DPH 20% 499,60 € 
Celkové náklady spolu s DPH 2 997,60 € 



Rozpis nákladov podľa katastrálneho členenia (samostatne podľa obcií): 

PEZINOK 

Stanovište č. 1: Železničná stanica 
počet (ks) jedn. cena (C) spolu 

cyklosmerovník existujúci (SKT) 0 80 0,00 € 
smerovka malá 1 15 15,00 € 
spolu 15,00 € 

popis značenia 

popis km 

11 x malá smerovka ľavá 

cyklosmerovník existujúci (SCK) 0 80 0,00 € 
obrázková smerovka 1 30 30,00 € 
smerovka veľká 1 28,8 28,80 C 
spolu 58,80 € 

1 x ľavá 
smerovka 

Viničné 

Senec 
5,2 

16,7 
l x 

obrázková 
Senec 

Stanovište č. 3: pri cintoríne, Moyzesova ul. Km: 0,5 

cyklosmerovník 1 80 80,00 € 
smerovky malé 2 15 30,00 € 
spolu 110,00 € 

1 x malá smerovka ľavá 
1 x malá smerovka pravá 

Stanovište č. 4: križovatka ul Tehelná-Za dráhou. Km: 0,7 
cyklosmerovník: existujuci stfp 0 80 0,00 C 
smerovky malé 2 15 30,00 € 
spolu 30,00 € 

1 x malá smerovka ľavá 
1 x malá smerovka pravá 

Stanovište č. 5: ul. Za dráhou, odbočka na poľnú cestu pri potoku Mahulanka. Km: 1 
cyklosmerovník 1 80 80,00 € 
smerovka veľká 2 28,8 57,60 € 
spolu 137,60 € 

Stanovište č. 6: križovatka-most cez potok Mahulanka. Km: 2,1 
cyklosmerovník 1 80 80,00 € 
smerovky malé 2 15 30,00 € 
spolu 110,00 € 

1 x pravá 
smerovka 

Víniíné 4,2 
15,7 

1 x pravá 
smerovka Senec 

4,2 
15,7 

1 x ľavá 
smerovka 

Pezinok 1 

1 x malá smerovka ľavá 
1 x malá smerovka pravá 

Stanovište č. 7: ohyb poľnej cesty pri stožiari el. vedenia. Km: 2,6 
cyklosmerovník 1 80 80,00 € 
smerovky malé 2 15 30,00 € 
spolu 110,00 € 

1 x malá smerovka ľavá 
1 x malá smerovka pravá 

spolu cykloznačky 571,40 € 
drevené hranoly 120x120 3 4,00 € 12,00 € 
suchý betón (vrece) 3 6,00 € 18,00 € 
plechové smerovky "C" 8 1,00 € 8,00 € 
cykloznačky nalepovacie "C" 40 0,80 € 32,00 € 
náradie a spotrebný materiál 20,00 € 
farby, riedidlá, napúšťadlá, nádoby, štetce, šablóny,... 40,00 € 
spracovanie gps podkladov a dokumentácie 66,00 € 
dopravné náklady 30,00 € 
spolu bez DPH 797,40 € 
DPH 20% 159,48 € 
Spolu s DPH 956,88 € 



VINIČNÉ popis značenia 

počet (ks) jedn. cena (€) 
Stanovište č. 8: pri Galbovom mlyne, vstup od Pezinka. Km: 3.4 

spolu 

cyklosmerovník 1 80 80,00 € 
smerovky malé 2 15 30,00 € 
spolu 110,00 € 

km 

1 x malá smerovka ľavá 
1 x malá smerovka pravá 

Stanovište č. 9: pri Rybníku. Km: 3,7 
cyklosmerovník 1 80 80,00 € 
smerovky veľké 2 28,8 57,60 € 
spolu 137,60 € 

1 x ľavá 
smerovka 

Viničné 

Senec 
1,5 
13 

1 x pravá 
smerovka 

Peílnok 3,7 

Stanovište č. 10: odbočka do jednosmerky z Cintorínskej ul. Km: 4,7 
POZN.: Potreba doplniť dopravné značenie v jednosmerných uliciach (značenie E16b/E16c). 

existujúci stfp elektrického vedenia 0 80 0,00 € 
smerovky malé 2 15 30,00 € 
spolu 30,00 € 

Stanovište č. 11: križovatka ul Hájska-Hlavná. Km: 5,2 
POZN.: Potreba doplniť dopravné značenie v jednosmerných uliciachI (značenie E16b/E16c) 
Doporučujeme tiež vyznačiť cyklochodník vodorovným značením! 

cyklosmerovník 1 80 80,00 € 
smerovky malé 2 15 30,00 € 
spolu 110,00 € 

Stanovište č. 12: pri vstupe do lesa smerSenec. Km: 6,2 
cyklosmerovník 1 80 80,00 € 
smerovky veľké 2 28,8 57,60 € 
spolu 137,60 € 

1 x ľavá 
smerovka 

Viničné 

Pezinok 

1 
6,2 

1 x pravá 
smerovka 

Martin 

Senec 
4,2 

10,5 

1 x malá smerovka ľavá 
1 x malá smerovka pravá 

1 x malá smerovka ľavá 
1 x malá smerovka pravá 

spolu cykloznačky 525,20 C 
drevené hranoly 120x120 2 4,00 € 8,00 € 
suchý betón (vrece) 3 6,00 € 18,00 € 
plechové smerovky "C" 8 1,00 € 8,00 € 
cykloznačky nalepovacie "C" 40 0,80 € 32,00 € 
náradie a spotrebný materiál 20,00 € 
farby, riedidlá, napúšťadlá, nádoby, štetce, šablóny,... 20,00 € 
spracovanie gps podkladov a dokumentácie 66,00 € 
dopravné náklady 25,00 € 
spolu bez DPH 722,20 € 
DPH 20% 144,44 € 
Spolu s DPH 866,64 € 



SENEC popis značenia 

počet (ks) jedn.cena(€) 
Stanovište č. 13: pri výjazde z lesa smer Senec. Km: 8,7 

Stanovište č. 14: odbočka od lesa cez pole smer Martin. Km: 9,1 

spolu 

cyklosmerovník 1 80 80,00 € 
smerovky malé 2 15 30,00 € 
spolu 110,00 € 

cyklosmerovník 1 80 80,00 € 
smerovky malé 2 15 30,00 € 
spolu 110,00 € 

1 x malá smerovka ľavá 

1 x malá smerovka ľavá 

km 

1 x malá smerovka pravá 

1 x malá smerovka pravá 

Stanovište č. 15: križovatka v obci Martin. Km: 10,4 
cyklosmerovník 1 80 80,00 € 
smerovky veľké 2 28,8 57,60 € 
spolu 137,60 € 

Stanovište č. 16: križovatka so št. cestou č. 61. Km: 14,9 
cyklosmerovník 1 80 80,00 € 
smerovky malé 2 15 30,00 € 
spolu 110,00 € 

1 x pravá 
smerovka 

Senec 6,3 

1 x ľavá 
smerovka 

Viničné 

Pezinok 

5,2 
10,4 

1 x malá smerovka ľavá 
1 x malá smerovka pravá 

Stanovište č. 17: prechod pre chodcov za pumpou. Km: 15,6 
POZN.: V smere zo Senca je potrebné previezť trasu na pravú stranu cesty po prechode 
Doporučujeme doplniť vodorovné aj zvislé dopravné značenie I 

exist. stojany na dopr. značenie 2 0 0,00 € 
smerovky malé 2 15 30,00 € 
spolu 30,00 € 

1 x malá smerovka ľavá 
1 x malá smerovka pravá 

Stanovište č. 18: kruhový objazd pri LIDL. Km: 16,2 
cyklosmerovník 1 80 80,00 € 
smerovky malé 2 15 30,00 € 
spolu 110,00 € 

1 x malá smerovka ľavá 
1 x malá smerovka pravá 

Stanovište č. 19: námestie SC - koniec trasy. Km: 16,7 
cyklosmerovník 1 80 80,00 € 
smerovka obrázková * 1 30 30,00 C 
smerovka veľká 1 28,8 28,80 € 
spolu 138,80 € 
* v prípade záujmu možnosť doplniť 2-3 cieľové obrázkové smerovky, (viď náhľad PK) 

1 x ľavá 
smerovka 

Viničné 

Pezinok 

11,5 
16,7 

l x 
obrázková 

Pezinok 

spolu cykloznačky 746,40 € 
drevené hranoly 120x120 3 4,00 € 12,00 € 
suchý betón (vrece) 4 6,00 € 24,00 € 
plechové smerovky "C" 8 1,00 € 8,00 € 
cykloznačky nalepovacie "C" 40 0,80 € 32,00 € 
náradie a spotrebný materiál 20,00 € 
farby, riedidlá, napúšťadlá, nádoby, štetce, šablóny,... 40,00 € 
spracovanie gps podkladov a dokumentácie 66,00 € 
dopravné náklady 30,00 € 
spolu bez DPH 978,40 € 
DPH 20% 195,68 C 
Spolu s DPH 1174,08 € 


