
PROTOKOL O VYKONANÍ PRÁC
Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy

"?bsta^vatel?.k? čmnosť .prezmeny a do?ln^r č'11u2Rn>ného plánu obce Poproč"
v zmysle zmluvy o dielo uzavretej podľa ustanovení § 631 a nasl. ObČianskeho zákonníka, zo dňa

19.09.2012, uzavretej medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ: ObecPoproč Uť.u

Sídlo: Školskáč.2.04424Poproč Obecny úr^ POPRQÔ
Zastúpen^: Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce

v_ .ŕ

ICO: 00324639 risttuVn
DIČ: 2020746189 -..-.^'- ^ ^-^
Bankové spojenie Dexia banka Slovensko, a.s. odacia clfcŕc^ i'Í',

^-*& +
.-ri--,,

^ .i^:Číslo úCtu: 0404770001/5600 ^f CTí
n

LJ - ^^/r^z2. Zhotoviteľ: Ing.^ÄÄ-1m-h-rip.^>~"'ďBydlisko: ^/!__,.',/__Rodné čislo: 505228/175 7
BaAovéspojenie: ČSOB a.s., pob. Koäice
Císlo účtu: 513174663/7500,
Telefón: 0918184928

Týmto potvrdzujme, že boli zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dokumenty a boli
vykonané práce, ktoré boli uskutoÉnené vrámci výkonu obstarávateŕských činností'pre Zmeny'adop'tokv'Č';
Uzemného pltou obce PoproC. V zmysle ôlänku II. ods. 1.1. a2 1.6. vySiSe uvedenej .nluvy bolÍ vykonané'tieto
práce:

1.1. Prfpravné práce

vypracovanie Oznámenia o začatf obstarávania Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-0
vyhodnotenie požiadaviek na rieäenie

12 ^)^V^So^ŽI^.T^ip^^v^Í^^^i^toj^'^^^f^l^i^id°°lnkv č'' IIT'N'n podl'a
1.3. NávrhZmienadoplnkovČ.l ÚPN-0:

dohľad nad spracovanim návrhu Zmien a doplnkov Č. IÚPN - O.
1.4. Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č.l ÚPN - O a vyhodnotenie pripomienot s:

príprava podkladov a vypracovanie Oznámenia o prerokovaní návrhu Zmien a dopkikov é.I ÚPN-
O, vyhodnotenie pripomienkového konania,
dohTad nadpriemetom pripomienok do dokumentácie Zmien a doplnkov C.I ÚPN-0,
y3ľr?!?vam? ^<?í?!OIPre vyžiadanie stanoviska príslušného orgánu úzenmého pÍánovania podľa
§25 zákona Č. 50/1976 Zb. v znení neskorSích predpisov.

1.5. Príprava podkladov na schválenie 7mien a doplnkov č. 1 ÚPN - 0 a uloženie dokumentácie:
^^^i^S^^. ?JSÍ^!?-^ ^l?o?bk0^ Č-1U^N ~ O a vyhodnotení pripomienok a
stanovísk s návrhom na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach,
yyPracoyame návrhu vgeobecne záväzného nariadenia obce (VZN), ktor^m sa vyhlasuje záväzná
časť Zmien a doptokov č. I ÚPN - O,
vypracovaaie návrhu uznesenia OcZ o schválení Zmien a doptakov č. 1ÚPN - O,

1.6. Uloženie dokumentácie schválenÝch Zmien a doplnkov Č.IÚPN-0
zabezpečenie zaslania VZN a uloženia dokumentácie ÚPN -O,
vy]t)racoy,ame registraCného listu a zabezpečenie jeho doručenia Ministerstvu dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR.

Uvedený rozsah prác zodpoyedá dohodnutému ro^tr^^'^gdnutej cene podľa Zmluvy o dielo -
článok VIL, bod ô. 2. vo výške 800,00 . ^

Uvedený protokol o výkaze vykonaných p zn vyŠSie uvedenej zmluvy odielo
f

p !tí
podkladom pre vyplatenie uvedenej fínančnej čias 'áé 10 pracovných dní od domčeniap'

výkazu. 3S s'v^ ^^ <t ^* ov

Za objednávateľa: Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce A *.Ä,
s^

.* *2
Za zhotovíteľa : Ing. arch. Agnesa Hoppanová, odbome spôso obstarávanie ÚPN-0
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