
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

sp. zn.: OcU-I-112/2019
č. záznamu: 112/2019- 016

Zápís v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a dophiem niektorých zákonov (zakon o slobode informácií ) v znení
neskorŠích predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
30.4.2019 na webovom sídle obce Poproč:

ŕ

zmluvu, sp. zn.: OcU-I-112/2019, í. záznamu: 112/2019-015

uzatvorenú dňa 25.2.2019

účinnúod: 1.5.2019

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc

Školská2,04424Poproô

zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

y_

2., Ing. arch. Mariana Simková, autorizovaný architekt
Jamá23,04424 Poproč

Predmet zmluvy:
<

zmluva o dielo vypracovanie "Návrhu zmien a dophikov č. 2Územného plánu
obce Poproč"

VPoproči, dňa 30.4.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním

pozn.: zmluva odovzdaná starostkou obce na zverejnenie dňa 29.4.2019



ZMLUVA O DIELO
uzsrtvorená podfa § 536 a nasl. Obchodného zákoňnfka zákona č. 513/1 991 Zb.

vznení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY:
1.1. Objednávater: Obec: Poprpc

Zastúpený: Ing. Iveta Komorová Hifovská,
starostka obce

IČO: 324639
Dl : 2020746189
Bankové spojenie;: Prima banka Stovensko. a. s.
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
Mobil: +421 907 950 728
é- mail: starosta@poproc.sk

1.2.2hotoviter: Ing. arch. Mariana Šimková
Autorizovaný architekt SKA, reg. č. 1081AA
Jáŕná 23,044 24 Poproô
Bankovéspojenie:: Slov. sporitelňa ,KošÍce
číslo účtu: 0440902403/0900
IBAN: SK6709000000000440902403
IČO: 35471271
ĎIČ: 1025661560
Mobil: +421905826865

e- mail: mariana.s(mkova@gmail.com

2. PREDMETZMLUVY:
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá v rozsahu a za podmienok

f

dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa: "Návrh zmien a doplnkov č.2 Uzemného plánu
obce Poproč " v Íokalitách odsúhlasených uznesením OZ Poproč.

2.2. Objednávatef sa zaväzuje, íe zaplatí za dielo dohodnutú cenu a
poskytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie.

3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA :
3.1. Obsahom predmetu ptnenia bude :
3.1.1. Zmeny a ďoplnky č.2 ÚPN obcé Poproč- Návrti. ktofÝ bude vyjadrený v:

grafíckej časti:.

1a) Výkres širáích vzfahov M= 1:50 000

1b) Výkres záujmového územía M= 1:10 000

2. Komplexný výkres priestorového usporiadania, funkčného
využlvania územia a verejného dopravného vybavenia obce M=1: 5000

3a) Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce
vodne hospodárstvo, plyn M=1: 5000

3b) Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce
elektrina, telekomunikácie a informačné síete M=1: 5000

4. Výkres perepektfvneho použitia PP a LP 1
ŕ

na nepofnohospodárske účely M=1: 5000
ť

5. Výkres ochrany prfrody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES M=1:10 000
textovej éasti:.

Sprievodná správa

r



3.1.2. Upravený névrh ZaD ô. 2 ÚPN - O Poproč po prerokovani ZaD v zmysle vyhodnotenia
pripomienok shváleného 02 Poproé bude obsahovať grafickú a textovú Casf zhodnús bodom
3.1.1.

3.1.3. Čistopis ZaD ô. 2 ÚPN-0 Poproč upravený vzmysle rozhodnutia OÚ-odboru výstavby
v súlade s § 25 stavebného zókona bude obsahovať grafickú a textovú časť zhodnú s bodom
3.1.1.

3.1.4. Grafickáajtextováčasťbodov 3.1.1.,3.1.2.a 3.1.3. budeodovzdanápo IxnaCD
vo formáte pdf.

4. ČASPLNENA:
4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy podfa ä. 3.1.1. bude vypracovaný najneskôr do 60 dnf od

odsúhlasenia požadovaných zmlen obecným zastupiferstvom.
4.2. Predmet plnenia tejto zmluvy podfa čl. 3.1.2. bude vypracovaný najneskôr do 60 dní po

vyhodrotenl pripomfenok z prerokovania osobou spôsobílou na otetarávanie ÚPD.
4.3. Predmet Plnenla te?° zmluvy Podračl- 3-1*3- bude vypracovaný najneskôr do 10 dnf po

odsúhlasení OÚ- odboru výstavby v Košiciach- v zmyste § 25 stavebného zákona.

5. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY:
5.1. Cena za zhotovente predmetu tejto zmluvy v rozsahu ä. 3.1. tejto zmluvy bude

5 850.00   (stovom : päftisfcosemstopôťdestat EUR), z toho:
5.1.1. Cena za zhotovente predmetu tejto zmluvy v rozsahu Čl. 3.1.1. bude 2 500  

(stovom : dvetisfcpäťsto EUR );
5.1.2. Cena za zhotovenie predmetutejtozmluvyvrozsahuä. 3.1.2. bude I 850  

(stovom: jedentísfcosemstopäťdesiat EUŔ)
5.1.3. CenazazhotoveniepredmBtuteJtozmluvyvrozsahučl.3.1.3.bude 1 500  

(stovom: jedenfofcpäťsto EUR)
5.2. PodMadom pre úhradu ceny dodóvky bude fäktúra vystavené zhotovitefom.
5.3. Faktúra je sptatnó do 14 katendámych dnf od jej vystavenia.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
6.1. Tóto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmtuvných strán
6.2. Doplňovaf, menfť atebo zruärf tóto zmluvu je možné jedine fórmou dodatkov

k tejto zmluve podpfsaných oprávnenými zástupcamf oboch zmluvných strán.
6.3, Tótozmluvajevypraoovanévdvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana

obdríf po jednom.
6.4. Všetky vzájomné vzťahy, präva a povinnosti zmtyvných strán nespomenulé

v zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonníka a súvisiacich predpisov.

VPoproci25.02.2019
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