
ZMLUVA O D|ELO

č, 0410/2018 zo dňa 4.10,2018
pre Vypracovanie lJzemného plánu obce strečno
podra obchodného zákonníka č. 513h991 Zb.

2. PREDMET OBSTARÁVAN I A

2.1 Zhotovitel sa zavázuje, že vypracuje a objednáVaterovi odovzdá návrh ťrzemného plánu obce strečno v
rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,

2.2 objednávatel' sa zavázuje, že dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne
zhotovitelovi dohodn uté spolu pósobenie.

1. zMLUvNÉ STRANY

1,1. obiednáVaEr :

Štatutárny zástupca :

osoby oprávnené na rokovanie:
Bankové spojenie :

číslo účtu :
tčo:

1.2. zhotoviteí :

Štatutárny zesfupca :

osoby opráVnené na rokovanie:
Bankové spojenie :

číslo účtu :
lóo:
lč DPH:

3. OBSAH A ROZSAH PREDMETU PLNENIA

3.1 Predmet plnenia : dielo bude pozostáVať zo štyroch etáp:
1. etapa - (]PN -o streČno - Prieskumy a rozbory
2. etapa - (JPN -o strečno - Koncept
3. etapa - (]PN -o strečno - NáVrh
4. etapa - ÚPN -o strečno - Čistopis

1. etaDa: ÚPN-o strečno - Prieskumv a rozbory
Textová čast'
Grafická čast'

1. Výkres širších vzťahov

obec strečno
Bc. Dušan Štadáni - starosta obce

Bc. Dušan Štadáni
Píma banka a.s.

5527948001/5600
00321648

lng, arch. Peter Krajč - AA
Nám. gen. M. R. Štefánika 5. 010 01 žilina,

lng. arch. Peter Kraič
lng. arch, Peter Krajč

Prima banka a. s, Žilina
sK56 0900 0000 0000 7656 6430

33 339 121
sK10 22 94 99 94

M1:50000

M1:10000
M1:10000
M1:10000

M1:2000
M1:2000

2. Prieskumy a rozbory priestorového usporiadania a funkčného Využívania územia a ochrany pírody M
1:10000

3.

1.

5.

6

7.

8.

9.

Rozbor dopravného Vybaven ia
Rozbor tech nického Vybaven ia (Vod né hospodárstvo, energetika)
Problémový výkres (vrátane rozboru budúceho možného použitia PP a LP)
Prieskumy a rozbory priestorového usporiadania a funkčného využíVania územia a ochrany pirody M
1:2000
Rozbor do prav n éh o vybave n i a
Rozbor technického vybavenia (vodné hospodá rstvo, energetika)
Rozbor budúceho možného použitia PP a LP, a výkres hlavných stretov záujmov (Problémový Výkres)



2. etaDa: ÚPN-o streěno - KonceDt
Textová časť
Grafická ěasť

1. výkres širších Vzťahov M 1:50 000
2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného VyužíVania územia a ochrany púrody M

1 :10 000
3. Výkres Verejného dopravného Vybavenia M 1:10 000,l, Výkres verejného technického Vybavenia, Vodné hospodárstvo, energetika M 1:10000
5. výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚsEs M 1:100O0
6. Výkres Vyhodnotenia dósledkov stavebných zámerov a iných návrhov na pornohospodárskej a lesnej

póde M 1:10 000
7. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využíVania územia M 1:2 000
8. výkres verejného dopravného Vybavenia M 1:2 000
9. výkres verejného technického vybavenia, vodné hospodárstvo, energetika M 1:2 000
I0. výkres vyhodnotenia dósledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej a lesnej

póde

3, etaDa: ÚPN-o strečno - NáVrh
Textová čast'
Grafická čast'

1. Výkres širších Vzťahov

M 1:2 000

M 1:50 000
2. Konplexný Výkres priestorového usporiadania a funkčného VyužíVania (|zemia a ochrany púrody M

M 1:10 000
M 1:10 000
M 1:10 000

Výkres Vyhodnotenia dósledkov stavebných zámerov a iných náVrhov na polnohospodárskej a lesnej
póde M 1:10 000

7. Komplexný výkres priestorového uspoiadania a funkčného využívania územia M 1:2 000
8. výkres verejného dopravného vybavenia M 1:2 000
9- výkres verejného technického vybavenia, vodné hospodárstvo, energetika M 1:2 000
10. Výkres vyhodnotenia dósledkov stavebných zámerov a iných náVrhov na pornohospodárskej a lesnej

póde

4. etaDa: ÚPN-o strečno - Čisto}is
Textová čast'
Grafická čast'

1. Výkres širších vzťahov

M 1:2000

M 1:50 000
2- Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využíVania územia a ochrany prírody M

M 1:10 000
M 1:10 000
M 1:10 000

Výkres vyhodnotenia dósledkov stavebných zámerov a iných návrhov na pornohospodárskej a lesnej
Ňde M 1:10 000

7. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M 1:2 000
8. výkres Verejného dopravného vybavenia M 1:2000
9. výkres Verejného technického Vybavenia, Vodné hospodárstvo, energetika M 1 :2 000
10. výkres Vyhodnotenia dósledkov stavebných zámerov a iných náVrhov na pornohospodárskej a lesnej

póde M 1:2 000

4. sPÓsoB vYPRAcovANlA PREDMETU PLNENLA

4-1 Textová bude dodané vo formáte A4.
4.2 Grafická čast' UPN bude spracovaná digitálnym spósoóom. Verziu Vo formáte PDF obdží objednáVabr.
objednávate| obdžI kompletnú sadu Výkresov ako farebné tlačené originály.

1 . etapa - |JPN -o strečno - Pieskumy a rozbory - 1x tlačená forma: lx cD nosič
2. etapa - ()PN -o streeno - Koncept - 3x tlačená forma: 1x cD nosič)
3. etapa - |JPN -o strečno - Návrh - 3x tlačená forma: lx cD nosič)

3,
4.
5.
o,

4.
5-

6.

1:10 000
Výkres verejného dopravného Vybavenia
Výkres Verejného technického Vybavenia, vodné hospodárstvo, energetika
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny. vrátane prvkov ÚsES

1:10 000
Výkres verejného dopravného vybaVenia
Výkres verejného technického vybavenia, vodné hospodárstvo, energetika
Výkres ochrany prírody a tvotby krajiny, vrátane pNkov ÚsEs



4, etapa - l1PN -o strečno - Čistopis - 3X tlačená forma: lx cD nosičl
Z titulu získania súhlasu oÚ ŽA ooP PR í§13 zák.č. 220/2004 z, z.: wdodané: 1X tlaěená formal
Textová časť:
Vyhodnoténie dósledkov stavebných zámerov-a iných návrhov na pornohospodárskej a lesnej póde
Grafická časť :
1, výkres širších Vzťahov 1 : 50 000
2. Komplexný uýkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 1 : 10 000
6. Výkres vyhodnotenia dósledkov stavebnýCh zámerov a inýCh návrhov na pornohospodárskej a lesnej póde

1 :10000

5. čAs PLNENIA

5.1. Zhotovitel sa zavázuje, že Vypracuje a dodá objednáVatelovi predmet zmluvy V rozsahu a obsahu podra
článku 3. tejto zmluvy v nasledovných termínoch

6. aENA A PLATaBNÉ PjDM\ENKY

6.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18n996 Z. z. v znenl
noviel. Jej výška móže byť zmenená na základe dohody zmluvných strán len z dóvodu prác naviac, ktoré
nebolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy alebo v pípade zmeny yo DPH.

Uvedené ceny sú za dokumentáciu v rozsahu článku 4. tejto zmluvy,

6.3. Faktúry budú Vystavené objednávabrovi po dokončení jednotlivej etapy do 7 pracovných dní.

6.4. Faktúry sú splatné do 14 dní od ich doručenia objednáVabrovi,

7. SPOLUPÓSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEEA

7.1 včasné a kvalitné spolupósobenie objednávateía je nevyhnutnou podmienkou pre (lspešné splnenie
predmetu zmluvy,

7.2 objednávateí sa zavázuje, že zhotoviteíovi poskytne V rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupósobenie
spočíVajúce najmá V odovzdaní doplňujúcich údajov upresnení, Vyjadrení, podkladov, stanovísk, pokynov na
dopracovanie a V poskytnutí ďalších (ldajov nevyhnutných pre vypncovanie dokumentácie.

7.3 Objednávatel zhotovfterovi poskytne tieto nevyhnutné podklady pred začatím 1. etapy:
. digitalnu mapu katastra obce vo formáte (VGI, Dwc-veízia 2000, DXF -verzia 2000, DGN)

etapa čas trvania etapy

1 . etapa - ÚPN -o strečno - Prieskumy a rozbory 12 týždňov od podpisu zmluvy a doručenia podkladov
v zmysle bodu 7.3 tejto zmluvy

2. etapa - ÚPN -o strečno - Koncept 10 týždňov od doručenia schváleného Zadania

3, etapa - |JPN -o strečno - NáVrh 8 týždňov od doručenia vyhodnotenia pripomienok k
etape Koncept

4. etapa - (JPN -o strečno - Čistopis 4 týždne od doručenia Vyhodnotenia pripomienok k
etape Návrh

6.2 Cena za dielo ie stanovená
1. etapa - |JPN -o strečno - Prieskumv a rozbory + KEP 6500 .-€
2. etapa - UPN -o strečno - Koncept 7000 .-€
3. etapa - ÚPN -o strečno - NáVrh 3500 ,-€
4. etapa - UPN -O Strečno - Cistopis 2000 .-€
Celková cena bez DPH 19000 .-€
DPH 20% 3800 .-€
cena s DPH 22800 .-€



. výškopis katastra obce vo formáte (VGl, DWG-Verzia 2000, DXF -Verzia 2000, DGN)

. zoznam Vydaných stavebných povolení a územných rozhodnutl v k,(l. obce strečno, kde ešte nezačali
stavebné práce a nie je možné predpokladať pri terénnom prieskume stavebnú činnosť

. dostupné dokumentácie inžinierskychsietí na území obce preukazujúce súčasný stav trasovania, ich
parametre, prípadne iné dostupné údaje

. podklady k BPEJ Vo formáte PDF

7.4 v pípade, že objednáVater nebude zhotovfterovi schopný poskytnúť niektorý z nevyhnutných podkladov
zhotoviteí si po vzájomnej dohode s objednávatelom zabezpečí Vlastnými prostriedkami a pípadné íinančné
prostriedky spojené so získaním podkladov bude zhotoviterovi fakturovať nad rámec dohodnutej ceny.

8. zoDPovEDNosŤzAVADY

8,1 Zhotovitel zodpovedá, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podra podmienok tejto zmluvy.

8.2 Zhotovitel zodpovedá za Vady, ktoré predmet má V čase jeho odovzdania objednáVaterovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotovitel iba vtedy, pokial boli spósobené porušením jeho
povinností. V prípade oprávnenej reklamácie sa zhotoviter zavázuje réklamované Vady odstrániť na Vlastné
náklady.

8.3 Zhotovfter nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spósoóené použitím podkladov a Vecí poskytnutých
objednáVateíom a zhotovibr ani pri Vynaložení Všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu
upozornil objednávatera a bn na ich použití trval.

9, zMLUvNÉ PaKUTY

9.1 v prlpade nedodania prác V zmluvne dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteí zmluvnú pokutu z omeškania
vo výške 0,5% z úhrnnej ceny predmetu obstarávania za každý deň omeškania a táto pokuta bude odpočítaná
z íakturovanej čiastky.

9.2 v prípade omeškania objednávabra s (lhradou faktúry zaplatí tento zhotovibrovi zmluvnú pokutu z
omeškania Vo Výške 0,5 ?6 z dohodnutei ceny za každý deň omeškania,

10. ZMENA zÁvÁzKu

10.1 v pflpade, že dójde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dóvodov na strane objednáVatela, bude
zhotoviteí práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednáVatelbvi Vo Výške -
podielom z dohodnutej ceny podla bodu 6.1. pre jednotlivé etapy uvedené V tejto zmluve.

10.2 objednávatel sa zavázuje, že prist(lpi na zmenu závázku v prtpadoch, kedy po uzavretí zmluvy sa zmenia
Východiskové podklady, rozhoduj(lce pre uzavretie tejto zmluvy alebo vznikn(l nové požiadavky. objednáVabr
je povinný pristtlpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dójde k omeškaniu so splnením jeho povinností
spolupósobenia dojednaných v tejto zmluve,

10.3 zmluvné strany sa dohodli na tom, že V púpade rozporov ohíadom zmeny alebo zrušenia závazku, jedna
zo strán požiada o rozhodnutie 3úd.

1 1. všEoBEcNÉ D1JEDNANIA

11.5 Táto zmluva je Vyhotovená V dvo)h Vyhotoveníach, z ktorých každá strana obdží jedno

,4 !.,.-.-i\. \/+i/--"'l\,\

|.]'\: ,-i j-.]\9,
lng. aích, Pet4r Krajč
dularizc|aný architékt r č a996AA
lúcrala Šfiského g. ala a7 Žilína
aleer Žilná 13 01a ai Žllna
1č0:.]3",,39121 |ó DPH sK1 022g49gg4


