ZMLUVAO DODÁVKE PRÁC NA ÚZEMNOPLÁNOVACEJDOKUMENTÁCII
Spracovanie Zmien a doplnkov č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov
uzavretá podl'a § 536 a nasledovných ustanovení zákona č.513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I
Zmluvné strany
1.1

Objednávatel':
Sídlo:
Zástupca:
IČO:
DIČ:
IBAN:
BIC/SWIFT:

Mesto Prešov
Mestský úrad Prešov, Hlavná 73, Prešov
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
OO 327 646
2021225679
SK05 1111 00000066 1991 1008
UNCRSKBX

1.2

Zhotovitel':
Sídlo:
Zástupca:
Autorizačné číslo:
IČO:
DIČ:
IBAN:
BIC/SWIFT:

Invest Leasing, s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, Prešov
Ing. arch. Jozef Kužma
1203AA
31413056
2021063704
SK59 1111 00000010 1411 6009
UNCRSKBX

Preambula
Táto zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podl'a zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Článok II
Predmet zmluvy

2.1
2.2

Predmetom tejto zmluvy je záväzok:
Zhotovitel'a vypracovať (zhotoviť) pre objednávatel'a v rozsahu a za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve dielo podl'a čl. III a odovzdať ho objednávatel'ovi.
Objednávatel'a poskytnúť zhotovitel'ovi potrebné podklady a nevyhnutnú súčinnosť
počas zhotovovania diela a zhotovené dielo prevziať v dohodnutom mieste plnenia
záväzku najneskôr v posledný deň lehoty na odovzdanie diela a zaplatiť zaň
zhotovitel'ovi cenu za dielo podl'a čl. VII tejto zmluvy.

Článok III
Dielo
3.1

3.2

Dielom je vypracovanie Oznámenia o strategickom dokumente Zmien a doplnkov
č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešova územnoplánovacej dokumentácie Zmeny
a doplnky č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov.
Dielo bude obsahovať nasledujúce časti:
a) Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 16/2019 Územného
plánu mesta Prešov
b) Zmeny a doplnky č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov - návrh
c) Zmeny a doplnky č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov - čistopis
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Územný plán mesta Prešov v znení zmien a doplnkov Č. 16/2019 - čistopis
Rozsah spracovania podl'a bodu 3.2.
a) Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky Č. 16/2019 Územného
plánu mesta Prešov
- bude spracované v zmysle zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie (súčasťou oznámenia bude situačná schéma)
b) Zmeny a doplnky Č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov - návrh
- bude spracovaný na základe požiadaviek objednávatel'a na zapracovanie do
platného ÚPN-M formou náložiek na jednotlivé výkresy
Obsah a rozsah diela:
Textová časť:
Sprievodná správa
- v správe bude opísaný predmet zmien a doplnkov územného plánu a spôsob
riešenia
Textová časť
bude spracovaná formou zmeny a doplnku farebne odlíšených
v pôvodnej textovej časti
Záväzná časť
- bude spracovaná formou zmeny a doplnku farebne odlíšených v pôvodnej
záväznej časti, súčasťou záväznej časti bude schéma záväznej časti riešenia
a schéma verejnoprospešných stavieb
Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na
nepoľnohospodárske účely
- bude spracované ako samostatná časť zaoberajúca sa záberom pol'nohospodárskej a lesnej pôdy vyvolaným riešením návrhu
Grafická časť:
výkres Č. 1
Širšie vzťahy
M 1 :50000

d)

3.3

výkres Č. 2

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia
a verejnoprospešnými stavbami
M 1: 1 O 000

výkres Č. 3

Vymedzenie regulačných celkov

M 1 :10000

výkres Č. 4

Doprava

M 1 :10000

výkres

Č.

4a

Cyklistická doprava

M 1 :20000

výkres

Č.

4b

Verejná hromadná doprava

M 1 :20000

výkres Č. 5a

Vodné hospodárstvo

M 1 :10000

výkres Č. 5b

Energetika a telekomunikácie

M 1 :10000

výkres Č. 6

Tvorba krajiny a ochrana prírody

M 1 :10000

výkres Č. 7a

Perspektívny záber pol'nohospodárskej pôdy

M 1 :20000

výkres Č. 7b

Perspektívny záber lesného pôdneho fondu

M 1:20000

výkres Č. 8

Výkres verejnoprospešných stavieb

M 1:20000

Uvedený rozsah grafickej časti je smerný, v spracovanom elaboráte môže byť
upravený na základe potreby vychádzajúcej z riešenia a na základe písomného
pokynu (spresnenia) objednávatel'a.
c) Zmeny a doplnky Č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov - čistopis
- bude vypracovaný v rozsahu detto ako návrh formou náložiek na jednotlivé výkresy
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d) Územný plán mesta Prešov v znení zmien a doplnkov č. 16/2019 - čistopis
- bude vypracovaný v rozsahu detto ako návrh formou nových samostatných výkresov
3.4
Zhotovitel' vykoná dielo v spolupráci
s osobami oprávnenými
na vykonávanie
vybraných činností vo výstavbe (osoby s príslušnou odbornou spôsobilosťou).
3.5.
V rámci dohodnutej ceny sa zhotovitel' zúčastní prerokovania návrhu s dotknutými
orgánmi štátnej správy a samosprávy (podl'a § 22 až 28 stavebného zákona
a interných predpisov MsÚ Prešov).
Článok IV
Lehoty plnenia záväzkov
4.1.

4.2

4.3
4.4

4.5

Dielo bude vyexpedované v nasledujúcich termínoch:
a) Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 16/2019 Územného
plánu mesta Prešov
- 2 mesiace od poskytnutia podkladov
b) Zmeny a doplnky č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov - návrh
Návrh na prerokovanie podl'a § 22 stavebného zákona
- 3 mesiace od poskytnutia podkladov
Upravený návrh ku žiadosti podl'a § 25 stavebného zákona
- 2 mesiace od verejného prerokovania podl'a § 22 stavebného zákona a po
prerokovaní Vyhodnotenia pripomienok k návrhu v Komisii mesta Prešov pre
územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie
c) Zmeny a doplnky č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov - čistopis
- 3 mesiace po schválení návrhu v Mestskom zastupitel'stve mesta Prešov
d) Územný plán mesta Prešov v znení zmien a doplnkov č. 16/2019 - čistopis
- 3 mesiace po schválení návrhu v Mestskom zastupitel'stve mesta Prešov
Objednávatel' splní svoj záväzok prevziať dielo v deň, keď ho zhotovitel' ponúkol na
prevzatie v sídle objednávatel'a uvedenom v záhlaví tejto zmluvy. Samotné prevzatie
diela - jeho časti, nie je jeho odsúhlasenie čo do rozsahu a kvality zhotovenia podl'a
tejto zmluvy. Objednávatel' si vyhradzuje
lehotu 30 dni na jeho posúdenie
a odsúhlasenie zhotovenia podl'a tejto zmluvy. Po uplynutí tejto lehoty Objednávatel'
bezodkladne, písomne oznámi zhotovitel'ovi odsúhlasenie zhotovenia diela v rozsahu
a kvalite podl'a tejto zmluvy. Taktiež v tejto lehote oznámi výhrady a pripomienky
k dielu, ktoré je potrebné v diele zrealizovať zhotovitel'om, pričom stanoví zhotovitel'ovi
primeraný čas na vykonanie opravy, doplnenia.
Objednávatel' dodá zhotovitel'ovi všetky potrebné podklady, ktoré vyplývajú z jeho
kompetencii a právomoci.
Lehoty podl'a odseku 4.1 neplynú v čase, v ktorom zhotovitel' nemôže plniť svoj
záväzok
pre neposkytnutie
objektívnej
a nevyhnutnej
súčinnosti
zo strany
objednávatel'a.
V prípade keď objednávatel' bude meškať s poskytnutím podkladov bude termín
dodania príslušnej častí posunutý o dobu omeškania dodania podkladov. Za
omeškanie sa nepovažuje neposkytnutie súčinnosti objednávatel'om, o ktorú zhotovitel'
žiadal, ak táto prekračuje rámec nevyhnutnosti a nevyplýva zo zákonných kompetencii
a právomoci objednávatel'a.

Článok V
Spôsob vypracovania diela
5.1

Pri vypracovaní diela bude zhotovitel' dodržiavať zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie, vyhlášku Ministerstva ŽP SR č. 55/2001 Z.z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a zákon č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a bude sa riadiť
podkladmi objednávatel'a odovzdanými zhotovitel'ovi (obsah podkladov a podmienky
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pre spracovatel'a sú v samostatnej prílohe k tejto zmluve), dohodami zmluvných strán
a vyjadreniami
dotknutých
orgánov štátnej správy, samosprávy
a dotknutých
právnických osôb. Zhotovitel' sa pri zhotovovaní diela bude riadiť všetkými príslušnými
právnymi a odbornými normami - inštrukciami.
Článok VI

Spolupôsobenie a podklady objednávateľa
6.1

6.2

6.3

Objednávatel' sa zaväzuje, že počas spracovania diela poskytne zhotovitel'ovi
v rozsahu vymedzenom
stavebným zákonom potrebné podklady a nevyhnutné
spolupôsobenie.
Objednávatel' sa zaväzuje, že počas spracovania diela poskytne zhotovitel'ovi v
nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní tých podkladov,
ktoré požaduje, aby boli zapracované do diela a v spresnení tých údajov a podkladov,
ktorých potreba sa preukáže v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Objednávatel' zabezpečí spolupôsobenie a súčinnosť so zhotovitel'om pri plnení tejto
zmluvy prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie územnopláno
vacích podkladov a územnoplánovacej
dokumentácie
obcí podl'a § 2a zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Článok VII

Cena za dielo, platobné podmienky
7.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a článku III. tejto zmluvy, je
dojednaná dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov vo výške:
Cena bez DPH:
22 220,00 EUR
DPH (20%):
00,00 EUR
Cena celkom:
22220,00 EUR
Celková cena za predmet tejto zmluvy je maximálna a pevná. V cene sú započítané
všetky náklady zhotovitel'a, vrátane dopravy na miesto odovzdania.
Cena jednotlivých prác uvedených v článku III bola zmluvnými stranami dohodnutá
nasledovne:
a) Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky Č. 16/2019 Územného

plánu mesta Prešov
- 2x v tlačenej podobe, 1 x v digitálnej podobe
Cena bez DPH:
1 520,00 EUR
DPH (20%):
00,00 EUR
Cena celkom:
1 520,00 EUR
b) Zmeny a doplnky Č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov - návrh
- 2x v tlačenej podobe, 1x v digitálnej podobe
Cena bez DPH:
7000,00 EUR
DPH (20%):
00,00 EUR
Cena celkom:
7 000,00 EUR
c) Zmeny a doplnky Č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov - čistopis
- 3x v tlačenej podobe, 1x v digitálnej podobe
Cena bez DPH:
6700,00 EUR
DPH (20%):
00,00 EUR
Cena celkom:
6700,00 EUR
d) Územný plán mesta Prešov v znení zmien a doplnkov Č. 16/2019 - čistopis
- 3x v tlačenej podobe, 1 x v digitálnej podobe
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7.2

7.3
7.4

Cena bez DPH:
7000,00 EUR
DPH (20%):
00,00 EUR
Cena celkom:
7000,00 EUR
Celková cena za dielo, resp. jeho jednotlivých dohodnutých častí je splatná po ich
písomnom odsúhlasení objednávatel'om podl'a tejto zmluvy a odovzdaných faktúr do 30
dní od ich doručenia objednávatel'ovi. Zhotovitel' je oprávnený obratom vystaviť faktúru
až po písomnom vyjadrení objednávatel'a, že dielo alebo jeho časť je zhotovená
v súlade s touto zmluvou čo do rozsahu a kvality. Prevzatie diela a jeho kvalitu potvrdia
po uplynutí, resp. počas lehoty uvedenej v bode 4.2, zmluvné strany v preberacom
protokole, ktorý podpíšu oprávnené,
resp. poverené osoby za zhotovitel'a
i
objednávatel'a. Vyhlásením objednávatel'a v preberacom protokole, že dielo prijíma,
vzniká zhotovitel'ovi právo fakturovať.
Podkladom pre úhradu ceny diela respektíve jeho časti bude výlučne faktúra vystavená
zhotovitel'om v súlade s článkom 7.1 tejto zmluvy.
V cene diela je zahrnutá účasť zhotovitel'a na všetkých prerokovaniach návrhu
s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy (podl'a § 22 až 28 stavebného

zákona a interných predpisov MsÚ Prešov).

Článok VIII
Zodpovednosť zmluvných strán
8.1

8.2
8.3

8.4

Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podl'a tejto
zmluvy a bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Zhotovitel' zodpovedá za vady
diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti, podl'a tejto zmluvy, príslušných
právnych a odborných noriem alebo vznikli jeho zavinením.
Zhotovitel' nezodpovedá za správnosť podkladov a údajov obdŕžaných od
objednávatel'a, dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb.
Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov
prevzatých od objednávatel'a, dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a
právnických osôb a zhotovitel' ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistiť ich nevhodnosť, neúplnosť, neaktuálnosť, prípadne na tieto skutočnosti písomne
upozornil objednávatel'a, avšak ten na ich použití písomne trval.
Objednávatel' má právo požadovať a zhotovitel' má povinnosť bezplatne odstrániť
oprávnene uplatnenú vadu diela. Zhotovitel' sa zaväzuje odstrániť tieto vady v termíne
dohodnutom s objednávatel'om, najneskôr však do 30 dni od doručenia písomného
uplatnenia reklamácie. V prípade nedodržania termínu odstránenia vady diela je
zhotovitel' povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR
(slovom jeden tisíc) za každú jednotlivo uplatnenú reklamáciu. Zmluvná pokuta je
splatná do 14 dní po tom, čo bude písomná výzva objednávatel'a doručená
zhotovitel'ovi.

Článok IX
Zmena záväzku
9.1
9.2

9.3

Zhotovitel' sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí
zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávatel'a.
Objednávatel' si vyhradzuje právo na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k nezavinenému
omeškaniu so splnením povinností jeho spolupôsobenia, dojednaných v tejto zmluve,
prípadne iných objektívnych príčin po vzájomnej dohode zmluvných strán.
Zhotovitel' nesmie poveriť vykonaním diela ako celku inú právnickú alebo fyzickú osobu
bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a. Nesplnením tejto
podmienky má objednávatel' právo odstúpiť od zmluvy. Týmto ustanovením sa neruší
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9.4

právo zhotoviteľa vykonať dielo prostredníctvom svojich subdodávateľov v zmysle bodu
3.4 tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli podľa § 525 ods.2 OZ, že zhotoviteľ nemôže bez súhlasu
objednávateľa platne postúpiť pohradávku z tejto zmluvy.
Článok X

Všeobecné dojednania
10.1

Ak dôjde k prerušeniu prác z objektívnych dôvodov, predlžuje sa lehota na ukončenie
diela o dobu prerušenia prác.
10.2
Ak dôjde k prerušeniu prác zo strany objednávateľa, na dobu dlhšiu ako 2 mesiace
resp. 40 pracovných dní, budú zhotoviteľovi uhradene práce vo výške zodpovedajúcej
rozsahu rozpracovanosti diela.
10.3
Pri zastavení prác a nedokončení diela z dôvodov, ktoré nie sú na strane zhotovitel'a,
má tento nárok na úhradu ceny, zodpovedajúcu rozsahu čiastkového vykonania diela.
10.4
Objednávatel' má právo od zmluvy odstúpiť ak sa zhotovitel' omešká s ukončením diela
z dôvodov na jeho strane o viac ako 2 mesiace.
10.5 Zmluvné strany konštatujú, že obstaranie a použitie diela, ktoré tvorí predmet zmluvy je
upravené v stavebnom zákone a jeho vykonávacích vyhláškach a vzhl'adom na
uvedené sa dohodli, že objednávatel' ako orgán územného plánovania môže v zmysle
príslušných ustanovení právnych predpisov a ustanovení tejto zmluvy, používať dielo
bez obmedzenia zo strany zhotovitel'a. Vychádzajúc z charakteru diela, zhotovitel' si
nebude nárokovať ďalšie finančné plnenie okrem ceny diela. Dielo, ktoré je výsledkom
tohto zmluvného vzťahu je vlastníctvom objednávatel'a a tento má výhradné právo s
ním nakladať.
10.6
Zmluva je uzavretá dňom vyjadrenia súhlasu podpismi oboch zmluvných strán.
10.7 Túto zmluvu po uzavretí je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými
zástupcami zmluvných strán. Zmluva zaniká dohodou a to písomnou formou.
10.8
Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávatel'a, zhotoviteľ po
upotrebení, najneskôr v deň odovzdania diela vráti objednávatel'ovi.
10.9
Zmluvné strany si zmluvu a jej prílohu prečítali, obsahu porozumeli a súhlasia s ním
v celom rozsahu. Na znak toho, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a nie v tiesni
ani za nápadne nevýhodných podmienok, ju zástupcovia oboch zmluvných strán
vlastnoručne podpisujú.
10.10. Táto zmluva je vo štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní
obdrží dve vyhotovenia.
10.11. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
v deň nasledujúci po zverejnení na internetovej stránke objednávatel'a.

'~ 7. >_ . '. '
za objednávatel'a

za zhotovitel'a
V Prešove dňa

Invest leasing s.r.o.

V Prešove dňa

Duchnovičovo námestie 1
080 01 Prešov
IČO: 31413056
DIČ 2021063704

Ing. .arcn. Jozef Kužma
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--~
Ing. Andrea Turčanová

..

'

Návrh zmlulJy je v súlade

so všecbecra ZáV2.2wí;rd
prtvn~rrni pl''-:'

1 4. FEB. ZOLU

JUDr. SIá'VaffifťDJfLINSKÝ

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Vykonaná v zmysle § 6 a § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o lin. kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
fJFíjem (1) I poskytnutiealebo použitie (2) I fJritYfly-tikan-+JHtný-tlkoft-iftlljetkovej;lOvflhy-(4) •.
Finančná operácia alebo jej čast'
a) je - ~*
v súlade s rozpočtom mesta Prešov na príslušný rozpočtový rok
b) je - ~*
v súlade s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná,
a na základe ktorých sa SR poskytujú finančné prostriedky 7..0 zahraničia
c) je - ftie...je* v súlade s uzatvorenými zmluvami uzatvorenými mestom Prešov
d) je - ~*
v súlade s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
e) je -~
•• v súlade s vnútornými predpismi alebo
1) je - ~*
v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až e)
Finančnú operáciu alebojej časť je - tHe-je* možné vykonať. v nej pokračovať,
7..ákladnú finančnú kontrolu vykonali:
Dňa:

14 . 2

I

2-02...0

Zamestnanec:
(poverený základnou
finančnou kontrolou)
Meno a priezvisko: / NG <AR.M, /::_..A:;f7'.;;et:::'k
Podpis:
~11'Ir-K:N OV/'C

•• Nehodiacesa preškrtnňt'

Dňa:

1/4 (2, 2-02.-0

Vedúci zamestnanec:
(poverený základnou fin. kontrolo .
spravidla správca kapitoly)
V 47> . IÝ! I tJ
Meno a priezvisko: I N lP r 1\1í!__.C>tJ, F
I
'-'
Podpis:
t::....f../~

