
ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľaustanovení § 631 anasl. Občianskeho zákonníka

v

CIánok I.
r

ZMLUVNE STRANY y^. c/. ^^ í

.-5' ' ^ /Z^Z/.
1. Objednávateľ: Obec Poproč

Sídlo: Skolská c.2. 044 24 Poproc k^ 'Ma^ rv

v

Zastúpený: Ing. Stefan Jaklovský, starosta obce
v

ICO: 00324639
v

DIC: 2020746189

Bankové spojenie Dexia banka Slovensko, a.s.
v

Císlo účtu: 0404770001/5600

2. Zhotoviteľ: Ing. arch. Agnesa Hoppanová
f /

osoba spôsobilá na obstarávanie ÚPP a ÚPD reg. číslo 268
Bydlisko: Jenisejskál/A,04001Košice
Rodné číslo: 505228/175

v

Bankové spojenie: CSOB a.s., pob. Košice
v

Císlo účtu: 513174663/7500
;

Telefón: 0918184928

v

Clánok II.
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje pre objednávateľa a podľa pokynov objednávateľa
vypracovať dokumenty^a zabezpečiť práce súvisiace s obstarávatel^skou činnosťou pre
Zmeny a doplnky č.l Územného plánu obce Poproč /ďalej len Zmeny a doplnky ČJ ÚPN-0
/. V zmysle §30 a §31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisovje obstarávateľská
činnosť členená na tieto etapy, ktoré sa zhotovíteľ v rámci plnenia tejto zmluvy zaväzuje
zabezpečiť:

Ll.Príuravnépráce
- vypracovanie Oznámenia o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-0
- vyhodnotenie požiadaviek na riešenie

1.2. YxEracoyanie Oznámenia o posudzovaní strateRÍckého dokumentu Zmenv^doElnkx^
v

UPN-0 podľa zákona č.24/2006 Z.z. oposudzovaní vplyvov na ŽP ajeho neskorších
novíel

r

1.3. Návrh Zmien a doplnkov č. 1 UPN - O :
f

- dohľad nad spracovaním návrhu Zmíen a doplnkov č. 1ÚPN - O.
r_

1.4. Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č.l ÚPN - O a vyhodnotenie pripomienok:
- príprava podkladov a vypracovanie Oznámenia o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1
UPN- O, vyhodnotenie pripomienkového konania,

-dohľad nad priemetom pripomienok do dokumentácie Zmien a doplnkov č.l ÚPN-0,
-vypracovanie podkladov pre vyžiadanie stanoviska príslušného orgánu územného
plánovania podľa §25 zákonač. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.



r

1.5. Príprava podkladov na schválenie Zmien adoplnkov č.l ÚPN - O a uloženie
dokumentácie :

f

- vypracovanie správy o prerokovaní Zmíen a doplnkov Č.IÚPN - O a vyhodnotení
pripomienok a stanovísk s návrhom na rozhodnutie o námietkach a pripomíenkach,

- vypracovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce (VZN), ktorým sa vyhlasuje
/

záväzná časť Zmien a doplakov č. 1UPN - O,
/

- vypracovanie návrhu uznesenia OcZ o schválení Zmien a doplnkov Č. 1ÚPN - O ;
/

1.6. Uloženie dokumentácie schválených Zmien a doplnkov Č.IÚPN-0:
/

zabezpečenÍe zaslania VZN a uloženÍa dokumentácie ÚPN -O;

vypracovanie registraČného listu a zabczpečeníe jeho doručenia Minísterstvu dopravy ;

výstavby a regionálneho rozvoja SR.

v

Clánok HL
r

TERMINY PLNENIA ZMLUVY

1. Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy sa zaväzuje zabezpečovať obstarávateľskú Činnosťou pre
/

etapy obstarávania Zmíen a doplnkov Č.l UPN-0 obce Poproč uvedené v článku II tejto zmluvy
v tomto časovom harmonograme:

a) Prípravnépľáce(bod 1.1.)...........................................................................do 31.10.2012
b) Vypracovanie Oznámenia o posudzovaní strategÍckého dokumentu Zmeny a doplnky č. 1

UPN-Opodľazákonač.24/2006Z.z.(bod 1.2.)........................................... do 31.10.2012
c) Obstarávateľské činnosti pre spracovanie dokumentácíe Zmíen a doplnkov Č.IÚPN-0,

jej prerokovanie a schváleníe (body 1.3. až 1.5.)......................................... do 30.06.2013;
/

d) Uloženie schválených Zmien a doplnkov č.l ÚPN-0 (bodl.6.)..................do 31.08.2013;
v

2. Casový harmonogram prác uvedený vbode č.l tohto článku zmluvy bude dodržaný za
podmienky, že zo strany spracovateľa Zmien a doplnkov č.lÚPN-0 bude dokumentácía
spracovaná do 28.02.2013.

3. DodržanÍe času plnenia zo strany zhotoviteľaje závíslé od riadneho avčasného spolupôsobenia
objednávateľa dohodnutého v čl. IV tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za posun termínov plnenía prác v dôsledku prieťahov v dobe
spracovania a prerokovania jednotlivých etáp obstarania Zmien a doplnkov Č.IÚPN-0, ktoré
nebolispôsobenézjeho strany.

5. Táto zmluva zaniká, ak sa najej ukončení dohodnú v písomnej podobe obidve zmluvné strany.

y

CIánok IV.
r

POVINNOSTI OBJEDNAVATEĽA

1. Objednávateľ sazaväzuje:
1.1. Poskytnúť zhotoviteľovi všetky potrebné podklady, údaje ainformácie vrámci rozsahu

dohodnutých obstarávateľských výkonov. Zodpovedať za úplnosť apravdivosť
poskytnutých podkladov a v prípade porušenia tejto zodpovednosti znásať všetky následky
vyplývajúce z porušenia tohto záväzku.

2



1.2. Odosielať všetku korešpondenciu pripravenú zhotoviteľom súvisiacu s ČIánkom II./l. tejto
zmluvy na náklady objednávateľa t.j. korešpondenciu dotknutým štátnym, samosprávnym
orgánom, právnickým a fyzickým osobám.

1.3. Zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v Čl. VII tejto zmluvy.

y

Clánok V.
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
1.1. PrÍ plnení dohodnutého predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou,

hospodárne, podľa pokynov objednávateľa avsúlade sjeho záujmamí. Zastupovať
objednávateľa pri rokovaniach súvisiacich s predmetom zmluvy v rámci právomocí
vyplývajúcich z prísluŠných zákonov.

1.2. Bezodkladne oznamovať objednávateľovi všetky okolnosti, údaje a informácie, ktoré pri
výkone činností zistil a ktoré môžu mať vplyv na ďalší postup objednávateľa alebo zmenu
jeho pokynov a priebežne ho informovať o postupe plnenia úloh vyplývajúcích ztejto
zmluvy.

1.3. Zachovávať mlčanlivosť o všetkých ekonomických a právnych pomeroch objednávateľa,
s výnimkou povinností ustanovených zákonom, pri výkone činností dohodnutých touto
zmluvou ato aj po skonČení tejto zmluvy. Odovzdať objednávateľovi bez zbytočného
odkladu veci, ktoré za neho prevzal, alebo nadobudol pri obstarávaní Zmien a doplnkov Č.l
UPN-0 Poproč.

v

ClánokVI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom plnenía predmetu zmluvy je administratívne sídlo objednávateľa, sídlo zhotoviteľa a sídlo
/

spracovateľa Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-0 obce PoproČ.

v

Clánok VII.
CENA ZA DIELO

1. Cena za predmet zmluvy, v rozsahu čl. II tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán.
V cene sú zahrnuté výdavky na energie, materiál a odmena zhotoviteľa. V cene nie sú zahrnuté
náklady na zakúpenie mapových podkladov.

2. Cena za obstarávateľské činnosti podľa čl. 11 predstavuje:
a) Cenazapráce uvedené v bodoch 1.1. a 1.2. .........................................................250,00 
b) Cenazapráceuvedenév bodoch 1.3. až 1.6.........................................................550,00 

Cena spolu.............................................................................................................800,00 
(slovom: osemsto eur)

3. Zhotoviteľ nieje platcom DPH.

^
J



v

CláaokVHI.
/

PLATOBNE PODMIENKY

Cena za plnenie predmetu zmluvy bude uhradená po ukončení jednotlivých etáp predmetu zmluvy
stanoveného v Článku VII, bod Č.2 tejto zmluvy, na základe výkazu vykonaných prác vystaveného
zhotoviteľom apotvrdeného podpisom povereného zástupcu objednávateľa. Dohodnutú cenu za
dielo uhi'adí objednávateľ na účet zhotoviteľa do 10 pracovných dní od doručenia potvrdeného
výkazu vykonaných prác.

\/

CIánok IX.
r V /

ZAVEREČNE USTANOVENIA

1. ZhotovÍteľ nezodpovedá za skutočnosti a nedostatky v procese obstarávania Zmien a doplnkov
č.l UPN-0 obce Poproč, ktorých pôvod a vznikje datovaný pred podpisom tejto zmluvy.

2. Zmluvu môžu zmluvné strany meniť písomnými dodatkami, ktoré nadobúdajú účinnosť po
podpísaní zmluvnými stranami.

3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadía príslušnými ustanoveniami Občíanskeho
zákonníka, ostatnými všeobecne záväznými predpismi.

4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

5. Zmluva má štyri strany a je vypracovaná vdvoch vyhotoveniach, zktorých objednávateľ
obdržíjedno vyhotovenie a zhotoviteľjedno vyhotoveníe.
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Ing. Štefan/Jq^lovský, starosta obce Poproč Ing. arch. Ágnesa Hoppanová
štatutámy ^astupca objednávateľa zhotoviteľ

/

-/'
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