
ZMLUVA O DIELO 

Č. UR-OV2015 

(podľa§ 536 a nasl. Obchodného zákonn íka) 

Objednávateľ: 

v zastúpení 

IČO: 
DIČ: 

Zhotoviteľ: 

registrácia: 

v zastúpení 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

Obec Rud inská 

Rudinská 125, 023 31 Ru d ina 

Ing. Jozef Švi rík 

00314277 

2020553249 

Ecocities, s.r.o. 
Eugena Su choňa 3 

921 01 Pi ešťany 

Obch. register Okr. súd u Trnava, odd iel: Sro, vložka č. 22807(ľ 

doc. Ing.a rch. Jaroslav Coplák, PhD., konateľ 

36860689 

2022707225 

1044859006/1111 (IBAN: SK5311110000001044859006) 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

(1) Predmetom tejto zmlu vy je záväzok 

a) zhotoviteľa, že vytvorí d ielo podľa čl. III a odovzdá ho objednávateľovi 
b) objednávateľa, že poskytne zhotoviteľovi potrebné pod klady a súčinnosť v priebehu 

vykonáva nia d iela podľa čl. III a časti zhotoveného diela prevezme dňom ich 
vyhotovenia a zaplatí zhotov iteľov i cenu za d ielo podľa čl. V 

Čl. III 
Dielo 

(1) Dielom je spracovan ie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Rudinská" 
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 nasled ujúcich častí: 
a) spracovanie prieskumov a rozborov, vrátane krajinnoekologického plánu 

b) spracovanie zadania 

c) spracovanie návrhu územného plánu obce 

d) spracovanie č istopisu návrhu územného plánu obce 

(2) Jednotli vé časti diela tvoria navzájom neoddeliteľné súčasti diela. 

(3) Prieskumy a rozbory budú vypracované v rozsahu pod ľa §7 Vyhlášky č. 55/2001 Z.z. 
Zadanie bude vypracované v rozsahu podľa §8 ods. (3) Vyhlášky č. 55/2001 Z.z. Návrh 
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a či stopi s návrhu budú vypracované v rozsahu podľa §12 Vyhlášky č. 55/2001 Z.z. 

(4) Hlav né výkresy budú v mie rke 1 :5000, ostatné vý kresy v mie rkach 1:10000 a 1:50000. 

(5) Zhotoviteľ dodá jedno tli vé čas ti diela v nasledovno m počte vyhotovení : 

a) p rieskumy a rozbory, vrá tane krajinnoekol.ogického plánu: v 1 vytlačenom vyhotovení 

b) zadanie a návrh územného plánu obce pre úče ly prerokovani a: v 2 vytlačených 

vy hotovenia ch 

c) zadanie a návrh územného plánu obce, upravené na základe p ripomienok z prerokovania, 
p re ú čely posúdeni a, resp. preskúmania Okresným úrado m: v 1 vytlačenom vyhotovení 

d) čistopis návrhu územného plánu obce: v 3 vytlačených vyhotoveniach a v 3 
vyhotoveniach v digitál nej verzii na CD, so súbo rmi vo formáte pdf 

(6) Pre vytvorenie diela je nevyhnutné, aby objednáva teľ posky to l zhotoviteľovi súčinnosť pri 
nasledujú cich činnosti ach : 

a) poskytnutie podkl adov, najmä ka tastrálnej mapy v dig itálnej fo rme 

b) zabezpečenie prerokovania a schválenia zada ni a a návrhu územného plánu obce v 
obecnom zastupiteľstve 

c) poskytnutie kó pií s tanovísk a pripomienok z prerokovania do 14 dní od ukončenia 
prerokovani a 

d) zabezpečenie činností súvisiacich s obstarávaním územnoplán ovacej dokumentácie 

v zmysle§ 2a Zákona č. 50/1976 Zb. o územno m plánovaní a s tavebnom po riadku v znení 
nesko rších predpisov 

(7) Pri vypracovaní dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 
technické no rmy, ustanovenia tejto zml.uvy a bude sa riadiť podkladmi objednávateľa, 

zá pismi a dohodami zmlu vných s trán, ako aj vyjadreniami o rgánov š tátnej správy a 
všetkých zainte resovaných inštitúcií a organizácií. 

Čl. IV 

Doba vykonávania diela 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že d ielo dodá v rozsahu podľa čl. III v nasledovných termínoch : 

a) Prieskumy a rozbory, vrátane krajinnoeko logického plánu do 90 dni od podpísania 
zmlu vy o dielo 

b) Zadanie do 90 dní od podpísania zmluvy o die lo 

c) Návrh územného plánu obce do 90 dní od vydania pokynu objednávateľom 

d) Čistopis návrhu územného plánu obce do 21 d ní od vydania súhlasného stanoviska 
Okresného ú rad u k náv rhu územného plánu obce 

(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že upravené zadanie a upravený náv rh územného plánu obce pre 

účely posúdenia, resp. preskúmania Okresným ú radom dodá do 30 dní od rozhodnutia 
obs ta rávateľa o vyhodno tení pripomienok. 

(3) Dodržanje te rmínov je podmienené posky tn utím súčinnosti a po trebných pod kladov podľa 
čl. III. 
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Čl. v 
Cena a platobné podmienky 

(1) Celková cena za s p racovanie Územného plá nu obce Rudinská je 15 500,- Eur. 

(2) Zhotoviteľ nie je platiteľom d ane z pridanej hodnoty. 

(3) Cena diela pozostáva z nasle d ovných čiastkových cien viazaných na jednotlivé časti diela 

podľa ČL 111, od s. 1 tejto zmluvy: 

a) spracovanie prieskumov a rozborov, vrá tane kraji nnoekologického plánu: 900,-Eur 

b) spracovanie zadania: 900,- Eur 

c) spracovanie návrhu územného plánu obce: 12 800,- Eur 

d) spracovanie čistopisu návrhu územné ho plánu obce: 900,- Eur 

(4) N árok na fakturáciu vzniká po odovzd aní jedno tlivých častí die la v čiastkovej cene diela 

v zm ysle od s. 3. 

(5) Pla tba prebehne na základ e faktúry zhotoviteľa d o 30 d ní od jej doručenia objednávateľov i. 

(6) V cene je zahrnuté umiestnenie g rafickej a textovej d o kumentácie - súborov vo formáte pdf 
pre ú čely in formovania ve rejnosti a verejné ho prerokovania n a inte rnetovej stránke 

zhotoviteľa . 

Čl. VI 

Zmluvné pokuty, zodpovednosť za nedostatky a odstúpenie od zmluvy 

(1) V prípad e, ak zhotoviteľ ned od á časť diela v d ohodnutom termíne, objednávateľ m á právo na 
z mlu vnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predme tnej časti diela za každ ý aj začatý deň 

om eška nia . 

(2) V prípade omeškania úhrady faktúry zo s trany objednávateľa je zhotoviteľ o právne ný 

požadovať zapla te nie ú roko v z nezapla te nej sumy vo výške podľa § 369 Obchodného 

zákonníka. 

(3) Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi ned ostatky die la bez zbytočného odkladu 
po tom, čo ich z is tí. 

(4) Zhotoviteľ je povinný do 10 dní o d ozná me nia chyby plnenia navrhnúť prime ranú leho tu na 
jej odstránenie. 

(5) Ak zhotoviteľ neod stráni rekl am ované ne dosta tky d o stano venej leh oty, m á objednávateľ 

ná rok na z mlu vnú po kutu vo výške 30,- Eur za každ ý aj začatý deň o neskorenia od strán en ia 

týchto ned ostatkov. 

(6) Objednávateľ je o právnený odstúpiť od tejto z mluvy, a k zhotov iteľ nedodal d ohodnuté dielo, 
resp . jeho časti v dohodnutom rozsahu a le bo v leho tách d ohodnu tých v tejto zmlu ve, a lebo 

ak nedostatky neodstráni v stanovenej lehote. 
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(7) Zhotoviteľ je oprávnený odstú piť od tejto zmluvy, ak objednávateľ neposkytuje potrebnú 
súčinnosť podľa ustanovení tejto zmlu vy. 

(8) Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

(1) Zmlu vné s trany berú na vedomie, že dokumentácia vypracovaná pri plnení tejto zmluvy je 
vlastníctvom zhotov iteľa až do zaplatenia ceny pod ľa čl. V. ods. 3, písm. c) tejto zmluvy. 

(2) Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené pla tia prísl ušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných predpisov. 

(3) Táto zmlu va je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z toho dve vyho tovenia pre objednávateľa 

a jedno vyho tovenie pre zhotoviteľa . 

(4) Zmlu vu možno meniť alebo dopÍňať výlučne formou písomných dodatkov podpísaných 
zmlu vnými s tranami. 

(5) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými s tranami a účinnosť dňom 
nasled ujú cim po dni jej zverejnenia. 

v Rudinskej, 

dňa: 01 .07.2015 
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za zhotoviteľa: 

--
ECOCITIES s.r.o. 

plány a projekty pre mestá a obe• 
i:ugena Sucholla 3. 921 01 Piettafl' 




