
Objednávateľ:
sídlo:

v zastúpení p.
IČO:

DIČ:

Zhotoviteľ:

registrácia:

v zastúpení
IČO:
DIČ:

Bankové spojenie (IBAN):

ZMLUVA 0 DIELO
Č. ZN-01/2017

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

Čl.I

Zmluvné strany

Obec  Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany

JUDr. Martin Mokrý, starosta
00318302

2021162737

Ekoplán, s.r.o.

Budatínska 10, 851 06 Bratislava

Obch. reg. Okr. súdu Bratislava 1., oddiel: Sro, vložka č. 87468/8
doc. Ing.arch. Taroslav Coplák, PhD., konateľ

47021918

2ffrrflrfír]F]
SK2875000000004017616352

Čl. II

Predmet zmluvy

(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok
a)    zhotoviteľa, že vytvorí dielo podľa čl. 111 a odovzdá ho objednávatel'ovi
b)   objednávatel'a, že poskytne zhotovitel'ovi potrebné podklady a súčinnosť v priebehu

vykonávania diela podľa čl. 111 a časti zhotoveného diela prevezme dňom ich
vyhotovenia a zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V

Čl. III
Dielo

(1) Dielom je spracovanie územnoplánovacej dokumentácie ,,Územný plán obytnej zóny v
Nedožeroch-Brezanoch`` v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a s Vyhláškou č.
55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
v rozsahu nasledujúcich častí:
a) spracovanie prieskumov a rozborov
b) spracovanie zadania
c) spracovanie návrhu územného plánu zóny
d) spracovanie čistopisu návrhu územného plánu zóny

(2) Obsah jednotlivých častí územnoplánovacej dokumentácie je v súlade s vyhláškou č. 55/2001
Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii špecifikovaný v

prílohe tejto zmluvy.
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(3) Jednotlivé časti diela tvoria navzájom neoddeliteľné súčasti diela.

(4) Rozsah ,,Územného plánu obytnej zóny v Nedožeroch-Brezanoch`` zahŕňa rozvojové plochy
č. 3, 4, 5 podľa územného plánu obce Nedožery-Brezany.

(5) Hlavné výkresy návrhu územnoplánovacej dokumentácie budú v mierke 1:1000 alebo 1:2000,
výkres širších vzťahov bude v mierke 1 :5000.

(6) Zhotoviteľ dodá jednotlivé časti diela v nasledovnom počte vyhotovení:
a) prieskumy a rozbory: v 1 vytlačenom vyhotovení
b) zadanie a návrh územného plánu pre účely prerokovania: v 2 vytlačených vyhotoveniach

a v digitálnej verzii, so súbormi vo formáte pdf
c) zadanie a návrh územného plánu, upravené na základe pripomienok z prerokovania, pre

účely posúdenia, resp. preskúmania okresným úradom: v 1 vytlačenom vyhotovení
d) čistopis návrhu územného plánu: v 2 vytlačených vyhotoveniach a v 2 vyhotoveniach v

digitálnej verzii na CD, so súbormi vo formáte pdf

(7) Pri vypracovaní územnoplánovacej dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne
záväzné predpisy, technické normy, ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť podkladmi
objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán, ako aj vyjadreniami orgánov štátnej
správy a všetkých zainteresovaných inštitúcií a organizácií.

Čl. IV
+      Dobavykonávaniadiela      -

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo dodá v rozsahu podľa čl. 111 v nasledovných termínoch:
a) prieskumy a rozbory do 4 týždňov od odovzdania prípravných prác objednávateľa
b) zadanie do 4 týždňov od odovzdania prípravných prác objednávateľa
c) návrh územného plánu zóny do 12 týždňov od schválenia zadania v obecnom

zastupitel'stve
d) čistopis návrhu územného plánu zóny do 4 týždňov od schválenia návrhu v obecnom

zastupiteľstve

(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že upravené zadanie a upravený návrh územného plánu zóny pre
účely posúdenia, resp. preskúmania okresným úradom dodá do 2 týždňov od rozhodnutia
obstarávateľa o vyhodnotení pripomienok.

(3) Dodržanie termínov je podmienené poskytnutím súčinnosti a potrebných podkladov podľa
čl. VI.

Č1.V

Cena a platobné podmienky

(1) Celková cena za spracovanie ,,Územného plánu obytnej zóny v Nedožeroch-Brezanoch`` je
4980,- eur, slovom štyritisíc deväťstoosemdesiat eur.

(2)  Zhotoviteľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
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(3)  Cena diela pozostáva z nasledovných čiastkových cien viazaných na jednotlivé časti diela
podľa čl. 111, ods. 1  tejto zmluvy:
a) spracovanie prieskumov a rozborov: 300,-eur
b) spracovanie zadania: 900,- eur
c) spracovanie návrhu územného plánu zóny: 3700,- eur
d) spracovanie čistopisu návrhu územného plánu zóny: 80,-eur

(4)  Nárok na fakturáciu vzniká po odovzdaní jednotlivých častí diela v čiastkovej cene diela.

(5)  Platba prebehne na základe faktúry zhotoviteľa do 21 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Čl. vl
Spolupôsobenie

(1) Pre vytvorenie diela je nevyhnutné, aby ob].ednávateľ poskytol zhotoviteľovi spolupôsobenie
pri nasledujúcich činnostiach:
a) poskytnutie podkladov, najmä katastrálnej mapy v digitálnej forme, máp inžinierskych

sietí
b) zabezpečenie prerokovania a schválenia zadania a návrhu územného plánu zóny v

obecnom zastupitel'stve
c) poskytnutie kópií stanovísk a pripomienok z prerokovania do 14 dní od ukončenia

prerokovania
d) zabezpečenie činností súvisiacich s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie

v zmysle § 2a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov

Čl. vll
Zmluvné pokuty, zodpovednosť za nedostatky a odstúpenie od zmluvy

(1) V prípade, ak zhotoviteľ nedodá časť diela v dohodnutom termíne, objednávatel' má právo na
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny predmetnej časti diela za každý deň omeškania.

(2)  V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany objednávateľa je zhotovitel' oprávnený
požadovať zaplatenie úrokov vo výške O,5°/o z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

(3) Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi nedostatky diela bez zbytočného odkladu
potom, čo ich zistí.

(4) Zhotoviteľ je povinný do 10 dní od oznámenia chyby plnenia navrhnút' primeranú lehotu na
jej odstránenie.

(5) Objednávateľ je oprávnený odstúpit' od tejto zmluvy, ak zhotoviteľ nedostatky neodstráni v
stanovenej lehote.

(6) Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávatel' neposkytuje potrebnú
súčinnosť podl'a ustanovení tejto zmluvy.

(7) Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.
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Čl. vlll
Záverečné ustanovenia

(1) Zmluvné strany berú na vedomie, že dokumentácia vypracovaná pri plnení tejto zmluvy je
vlastníctvom zhotoviteľa až do zaplatenia ceny podľa čl. V. tejto zmluvy.

(2) Pre právne vzt'ahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných predpisov.

(3) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie pre každú
zmluvnú stranu.

(4) Zmluvu možno meniť alebo dopĺňat' výlučne formou písomných dodatkov podpísaných
zmluvnými stranami.

(5) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnost' dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Nedožeroch-Brezanoch,
dňa:  19.5.2017

za objednávatel'a: za zhotovitel'a:                   ikoplán.  s.ľ.o
Bud.ttruih  10

851 06  8 r a t i s 1 a v a
IČO: 47 021 918
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PRÍLOHA ZMLUVY 0 DIELO Č. ZN-01/2017

Špecifikácia obsahu jednotlivých častí územného plánu zóny

1. Obsah textovei časti prieskumov a rozborov:

a) prieskumy a rozbory prírodných podmienok,

b) prieskumy ä rozbory priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,

c) prieskumy a rozbory demografického potenciálu,

d) prieskumy a rozbory sociálnej infraštruktúry,

e) prieskumy a rozbory kultúmych a historických hodnôt,

f ) prieskumy a rozbory hospodárskej základne,

g) prieskumy a rozbory záujmov obrany štátu,

h) prieskumy a rozbory rekreácie a cestovného ruchu,

i) prieskumy a rozbory verejného dopravného a technického vybavenia,

j) prieskumy a rozbory životného prostredia vrátane prieskumov a rozborov ochrany prírody a
krajiny,

k) prieskumy a rozbory vlastníckych vzťahov

1) zhodnotenie doterajších územnoplánovacích dokumentácií,

m) zhodnotenie priestorového priemetu odvetvových koncepcií, stratégií a známych zámerov na
rozvoj územia získaných v rámci pn'pravných prác,

2. Obsah ĺirafickei časti T)rieskumov a rozborov:

a) Rozbor širších vzťahov a záujmového územia

b) Problémový výkres

3. Obsah zadania:

a) dôvody na obstaranie územného plánu,

b) určenie vstupných cieľov rozvoja, celkového rozvoja územia, ktoré sa má riešit',

c) vymedzenie riešeného územia,

d) požiadavky vyplývajúce z územného plánu obce na riešené územie vrátane záväznej časti,

e) požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov riešeného územia zóny k obci z hľadiska riešenia
dopravy, občianskej vybavenosti a technického vybavenia,

f ) požiadavky vyplývajúce zo základných demografických, sociálnych a ekonomických údajov a

prognóz,

g) požiadavky na tvorbu urbanistickej kompozície,

h) požiadavky na obnovu, prestavbu a asanácie,

i) požadované regulačné prvky plošného a priestorového usporiadania a miery využívania

pozemkov,
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j) požiadavky na ochranu a starostlivosť o životné prostredie, na ochranu a tvorbu prírody a
krajiny v urbanizovanom prostredí, požiadavky na zachovanie a rozvoj prírodného a umelého

prostredia,

k) požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho
fondu, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok, pamiatkovo chránených území a ich
ochranných pásem, území postihovaných povodňami v záujme civilnej ochrany a v záujme
obrany štátu,

1) požiadavky z hľadiska ochrany ložísk nerastných surovín, trás nadradených systémov
dopravného a technického vybavenia územia,

m) zhodnotenie limitov využitia pozemkov a stavieb,

n) požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

o) požiadavky na vymedzenie pozemkov na verejnoprospešné stavby,

p) požiadavky na varianty a alternatívy rozvoja územia, ktoré sa majú riešiť,
q) požiadavky na rozsah a spôsob spracovania dokumentácie konceptu riešenia a návrhu
územného plánu.

4. Obsah textovei časti návrhu a čistoDisu návrhu územného plánu zónv:

1. základné údaje,

a) hlavné ciele a úlohy, ktoré plán rieši,

b) vyhodnotenie doterajšieho územného plánu zóny, ktorý obsahuje riešené územie, ak existuje,

c) údaje o súlade riešenia územia so zadaním, so súbomým stanoviskom z prerokovania
konceptu alebo návrhu.

11. riešenie územného plánu,

a) vymedzenie hranice riešeného územia s uvedením parcelných čísel všetkých regulovaných

pozemkov,

b) opis riešeného územia,

c) väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu obce,

d) vyhodnotenie limitov využitia územia, napr. limity využitia prírodných zdrojov a potenciálu
územia, ochranné pásma, chránené územia, stavebné uzávery a iné rozhodnutia štátnych
orgánov a obcí, kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia územia, obmedzenia
vyplývajúce z ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, z
ochrany prírody a krajiny a kultúmych pamiatok,

e) urbanistická koncepcia priestorového a funkčnéhousporiadania územia a funkčného využitia

pozemkov a urbánnych priestorov a stavieb, najmä riešenie bývania, občianskej vybavenosti,
verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, zelene, riešenie priestorovej kompozície a
organizácie územia,

f ) začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a do
ostatnej krajiny,

g) určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky,

h) zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného zastavania
a únosnosti využívania územia,

-6/7



i) chránené časti krajiny,

j) etapizácia a vecná a časová koordinácia uskutočňovania obnovy, prestavby, výstavby,
asanácií, vyhlásenia chránených častí prírody, ochranných pásem, zmeny využitia územia a
iných cieľov a úloh,

k) pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie as;nácie,

1) návrh záväznej časti

111. doplňujúce údaje

5. Obsah grafickej časti návrhu a čistopisu návrhu územného plánu zóny

a) širšie vzťahy so zameraním na limity využitia územia, na koordináciu súčasnej a navrhovanej
verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, na ochranu prírody a krajiny vrátane prvkov
územného systému ekologickej stability v rámci obce s vyznačením hranice riešeného územia,

b) výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia,

c) výkres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti s vyznačením vstupov na pozemok,

d)regulačný výkres -  hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia
na podklade katastrálnej mapy s vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu a
vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie zastavovacích podmienok
regulovaných priestorov a pozemkov vrátane určenia pozemkov na verejnoprospešné stavby,

e) doložka civilnej ochrany
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