
ZMLUV A O DIELO 
na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie 

Územný plán mesta Sered' 

uzatvorená podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

1.1 Objednávateľ: 

Meno : 

Adresa: 

Zastúpený: 

IČO: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Článok l Zmluvné strany 

Mesto Sereď 

Nám. republiky 1176/1 O 

926 Ol Sereď 

Ing. Martin Tomčányi 

primátor mesta 

00306169 

Slovenská sporiteľňa a.s. 

0203505156/0900 

Zriadené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 

1.2 Zhotoviteľ: 

Meno: 

Adresa: 

Zastúpený: 

IČO : 

DIČ: 

IČDPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Ing. arch. Ján Kubina 

ARCHITEKTÚRA- URBANIZMUS 

Aleja Slobody 2245/7, 026 Ol Dolný Kubín 

Ing. arch. Ján Kubina 

108 51 291 

1020461783 

SK 1020461783 

VÚB a.s. Dolný Kubín 

297345332/0200 

Zapísaný v zoznan1e autorizovaných architektov pod registračným číslom O 125 AA 



Územný plán mesta Sered' Zmluva o dielo 

Článok II. Predmet Zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje, že vypracuje (zhotovO pre objednávateľa 
v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve a objednávateľovi odovzdá 
územnoplánovaciu dokumentáciu Územný plán mesta Sered' (v d'alšom texte len 
dielo alebo predmet zmluvy). 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať pri prerokovávaní návrhu územnoplánovacej 
dokumentácie a pri vyhodnocovani pripomienok a stanovísk. 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi účinné spolupôsobenie a že 
dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

Článok m. Rozsah a obsah predmetu zmluvy 

3.1 Predmet zmluvy bude spracovaný v súlade so zákonom č. 50/ 1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 
a vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii. Špecifikácia bližšie určujúca rozsah a obsah diela 
je predmetom prílohy č. l, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

Člállok IV. Spôsob plne/lia a odovzdania diela 

4.1 Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa bude zhotoviteľ riadiť platnými právnymi 
predpismi, ďalšími všeobecne záväznými predpismi s dopadom na dielo, príslušnými 
technickými normami, zápismi a dohodami zmluvných strán, ako aj vyjadreniami 
verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

4.2 Zhotovíte!' osobne odovzdá dielo v čase dohodnutom v článku V. tejto zmluvy 
splnomocnenému zástupcovi objednávateľa, ktorý potvrdí jeho prevzatie podpísaním 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

Článok V. Čas plnenia 

5.1 Zhotovíte!' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo do troch rokov od podpísania tejto 
zmluvy v termínoch pre jednotlivé jeho časti, podľa prilohy č. 2 tejto zmluvy, ktorá 
tvorí jej nedeliteľnú súčasť. 

Článok VI. Spolupôsobenie a podklady objednávate/' a 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotovitel'ovi podklady pre vypracovanie 
diela, ktorých rozsah a obsah tvorí prílohu č. 3 ako nedel iteľnú súčasť tejto zmluvy. 
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Územný plán mesta Sereď Zmluva o dielo 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania diela poskytne zhotoviteľovi 

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. 

6.3 Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi ukončenie prerokovania, odsúhlasenia 
resp. schválenia jednotlivých častí diela. 

6.4 Objednávateľ v rámci svojich kompetencií poskytne pomoc pri získaní potrebných 
podkladov pre vyhotovenie diela. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný prevzaté podklady bez zbytočného odkladu vrátiť 

objednávateľovi najneskôr po ukončení diela alebo po zániku záväzku dielo 
vykonať. 

Článok VII. Cena a platobné podmienky 

7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy, je 
dojednaná dohodou zmluvných strán v súlade s ustanovením§ 3 zákona č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 

Cena bez DPH: 
DPH (20%) : 
Cena celkom: 
Slovom: 

37 900,-
7 580,-

45 480,-
štyridsaťpäťtisic štyristoosemdesiat 

Cena za zhotovenie jednotlivých častí predmetu zmluvy je: 

A) Spracovanie dokumentácie Prieskumov a rozborov: 

Cena bez DPH: 
DPH(20%): 
Cena celkom: 
Slovom: 

13 700,-
2 740,-

16 440,-
šestnásťtisíc štyristoštyridsať 

B) Spracovanie Zadania a vyhotovenie čistopisu Zadania: 

Cena bez DPH : 
DPH (20%): 
Cena celkom: 
Slovom: 

l 200,-
240,

l 440,-
jedentisíc štyristoštyridsať 

C) Spracovanie Konceptu a vyhotovenie čistopisu Konceptu: 

Cena bez DPH : 
DPH (20%): 
Cena celkom: 
Slovom: 

13 900,-
2 780,-

16 680,-
šestnásťtisíc šesťstoosemdesiat 
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ÚzemnÝ plán mesta Sereď 

D) Spracovanie Návrhu a vyhotovenie čistopisu Návrhu riešenia: 

Cena bez DPH : 
DPH (20%): 
Cena celkom: 
Slovom: 

9 100,-
1 820,-

10 920,-
desaťtisíc deväťstodvadsať 

Zmluva o dielo 

7.2 Zhotoviteľ bude fakturovať cenu za dielo do l O dní po odovzdaní a prevzatí 
jednotlivých jeho častí a to podľa prílohy č. 4 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej 
nedeliteľnú súčasť. 

7.3 Lehota splatnosti faktúr vystavených zhotoviteľom je 14 dní odo dňa ich doručenia 
objednávateľovi. 

7.4 Cena za predmet tejto zmluvy bez DPH je maximálna a pevná bez ohl'adu na vývoj 
kurzu EUR voči ostatným menám. V cene sú započítané všetky náklady zhotoviteJ'a, 
vrátane dopravy na miesto odovzdania. Výšku DPH je možné upraviť dodatkom 
k zmluve v prípade, že príde k zmene zákona o DPI-I. 

Článok VIII. Sankcie 

8.1 Pre prípadné omeškanie zhotoviteľa s dodaním jednotlivých častí diela má 
objednávateľ voči zhotovitel'ovi právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
dohodnutej ceny diela a to za každý dei~ omeškania až do dodania jednotlivých častí 
diela. O takto vyčíslenú zmluvnú pokutu bude znížená cena diela. 

8.2 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má zhotovíte!' právo uplatniť 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý deň omeškania až do 
zaplatenia faktúry. O takto vyčíslenú zmluvnú pokutu bude upravená cena diela. 

8.3 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy na strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo 
odstúpenia, fakturovať objednávateľovi vo výške úhrady nákladov za skutočne 
vykonané práce ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy, ktoré zhotoviteľ musí 
preukázať a doložiť dokladmi. 

Článok IX Zodpoveduosť za vady, záručná doba 

9.1 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výs ledku určenému v tejto zmluve 
alebo dielo nie je spracované v súlade s požiadavkami objednávateľa vyplývajúcimi 
z tejto zmluvy ako aj zápisov a ďalších dohôd alebo dodatkov k tejto zmluve. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti, 
alebo vznikl i jeho zavinením. 
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Územný plán mesta Sered' Zmluva o dielo 

9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ aru pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, neúplnosť, neaktuálnosť prípadne na tieto 
skutočnosti písomne upozornil objednávateľa, avšak ten na ich použiti písomne 
trval. 

9.4 Objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatne odstrániť 
oprávnene uplatnenú vadu diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť tieto vady 
v term(ne dohodnutom s objednávateľom, najneskôr do dvoch mesiacov od 
doručenia písomného uplatnenia reklamácie. V prípade nedodržania termínu 
odstránenia vady diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 1.000,- euro (slovom jeden tisíc euro). Zmluvná pokuta je splatná 
do 1 O dní po tom, čo bude písomná výzva objednávateľa doručená zhotoviteľovi. 

Článok X Ostatné dojednania 

10.1 Objednávateľ má v priebehu celého procesu spracovávania diela právo na výkon 
kontroly prostredníctvom splnomocneného zástupcu z hľadiska stavu rozpracovanosti, 
úplnosti a kvality spracovávaného diela. 

10.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po 
uzatvorení zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie 
zmluvy alebo keď vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo ak je objednávateľ 
v omeškaní so splnením jeho povinností spolupôsobenia. 

l 0.3 Pokiaľ budú mať dohody uzavreté podľa bodu l O .l. zmluvnými stranami v priebehu 
zhotovenia diela vplyv na objem a kvalitu prác, teda aj na cenu a čas plnenia diela, 
zmluvné strany sa zaväzujú upraviť dodatkom k zmluve cenu diela, ako aj čas plnenia 
vo väzbe na zmenu predmetu plnenia. 

] O. 4 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely 
vyplývajúce z tejto zmluvy. 

10.5 Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. Pokiaľ nie je dielo 
vlastnlctvom objednávateľa, môže byť použité na dohodnutý účel so súhlasom 
zhotoviteľa. 

10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že získané podklady, údaje a výsledky neposkytne bez súhlasu 
objednávateľa tretej osobe. 

10.7 Zhotovíte!' nesmie poveriť vykonaním diela inú právnickú alebo fyzickú osobu bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Nesplnením tejto podmienky má 
objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 
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Územný plán mesta Sereď Zmluva o dielo 

Článok XL Záverečné ustanovenia 

11.1. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch po dvoch vyhotoveniach pre každú 
zmluvnú stranu. 

11.2 Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy možno robiť len na základe vzájomnej dohody oboch 
zmluvných strán, s výslovným odvolaním sa na ustanovenie tejto zmluvy, vo forme 
riadne očíslovaných, písomných a oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
podpísaných dodatkov. 

11.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 7 dní 
od doručenia dodatku druhej strane. 

11.4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

11.5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak je 
zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy viac ako 60 dní a to s okamžitým 
účinkom odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej strane. 

11.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú 
prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo 
jednostranne nápadne nevýchodných podmienok. 

ll. 7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho 
ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

11.8. Táto zmluva podlieha zverejneniu v zmysle§ 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa podľa § 4 7 a ods. l Občianskeho zákonníka. 

11.9. Zhotoviteľ súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmluve Mestom Sereď za 
podmienok v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

V Seredi, dňa .. 1P. .... 1-.. l P.! l. V .... !:.·(/f.€:!?.!. ........ , dňa .. f.C?.:/ · .. ! 0 f-2 

Za zhotoviteľa: 
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Územný plán mesta Sereď Príloha č. l k Zmluve o dielo 

Príloha č. l k Zmluve o dielo 110 vypracovanie Územného plánu mesta Sereď 

Rozsah a obsah diela: 

Dielo bude vypracované v rozsahu a obsahu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovanj a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov a vyhlášky 
MŽP SR č.55/2001 Z. z. o územnop1ánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokwnentácii a to: 

a) spracovanie dokumentácie Prieskumov a rozborov 
b) spracovanie Zadania 
c) vyhotovenie čistopisu Zadania 
d) spracovanie Konceptu 
e) vyhotovenie č i stopi su Konceptu 
l) spracovanie Návrhu 
g) vyhotovenie čistopisu Návrhu riešenia Územného plánu mesta Sereď 

Dielo bude vyhotovené a odovzdané v nasledujúcich počtoch vyhotovení: 
1. Prieskumy a rozbory : 3 vyhotovenia v tlačenej forme, l vyhotovenie na CD nosiči 
2. Zadanie: 3 vyhotovenia v tlačenej forme, l vyhotovenie na CD nosiči 
3. po prerokovaní Zadania a po odstráneni rozporov pred schválením : 1 vyhotovenie 

v tlačenej forme, 1 vyhotovenie na CD nosiči 
4. čistopis Zadania: 3 vyhotovenia v tlačenej forme, l vyhotovenie na CD nosiči 
5. Koncept: 3 vyhotovenia v tlačenej forme, l vyhotovenie na CD nosiči 
6. po prerokovaní Konceptu a po odstránení rozporov čistopis Konceptu : l vyhotovenie 

v tlačenej forme, l vyhotovenie na CD nosiči 
7. Návrh: 3 vyhotovenia v tlačenej forme, l vyhotovenie na CD nosiči 
8. po prerokovaní Návrhu a po odstránení rozporov pred schválením : l vyhotovenie 

v tlačenej forme, l vyhotovenie na CD nosiči 
9. čistopis Návrhu riešenia Územného plánu mesta Sereď po schválení opatrený 

schval'ovacou do ložkou: 4 vyhotovenia v tlačenej forme, l vyhotovenie na CD 
nosič i. . Záväznú čast' čistopisu Návrhu riešenia Územného plánu mesta Sered' 
(textovú, graľtckú v M l : l O 000): 20 vyhotovenj v tlačenej forme. 

V Seredi, dňa .. /.f!. ... f....f..P.!.?. .. fEffELJI y /O f ZO/L V .......................... , dna ............. . 

e. s . 
o 

r .:s-

...... j'~·~::·;~~·~·ii" Ť~~ú~~i'"~' 
primátor mesta 



Územný plán mesta Sereď Príloha č. 2 k Zmluve o dielo 

Prt'lolta č. 2 k Zmluve o dielo flO vypracovaflie Územného plánu mesta Sereď 

Čas plnenia predmetu zmluvy: 

Dielo v celom rozsahu bude vypracované a dodané najneskôr do troch rokov od podpísania 
tejto zmluvy. Pre jednotlivé časti vyhotovenia a dodania diela sa zmluvné strany dohodli na 
tomto čase plnenia predmetu zmluvy: 

a) spracovanie dokumentácie Prieskumov a rozborov: do 30.04.2012 

b) spracovanie Zadania: do 30.06.2012 

c) vyhotovenie čistopisu Zadania: 

pred schválením: 
po schváleni: 

do 15 dni od oznámenia o ukončeni prerokovania Zadania 
do l O dni od oznámenia o schváleni 

d) spracovanie Konceptu: do piatich mesiacov od schválenia Zadania 

e) vyhotovenie čistopisu Konceptu: do 15 dni od domčenia oznámenia od objednávateľa 

f) spracovanie Návrhu: do troch mesiacov po odsúhlasení resp. schválení súborného 
stanoviska 

g) vyhotovenie čistopisu Návrhu riešenia Územného plánu mesta Sereď 

pred schválením: 
po schváleni: 

do 15 dni od oznámenia o ukončení prerokovania Návrhu 
do 10 dní od oznámenia o schválení 

V Seredi, dňa .. 1P.~ .1.. . .f:P..1?.. .f'EA:FDI 10. f. !.0/2. V ................................. , dňa .. .... ..... . 

~oir0 
1!: l ~ 

ď \· *~ 
'-~~~p~ 

.... ······· .................. :: ........ . 

n Y 81N 

Za zhotoviteľa~ 

, ot~ - _4517, 026 Ol D.liUSIN ! - ..... _. ..... 
mg. M Tomčányi 

primátor mesta 



Územný plán mesta Sereď Príloha č. 3 k Zmluve o dielo 

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo na vypracovanie Územného plánu mesta Sered' 

Podklady pre vypracovanie diela: 

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi v lehote do l O dní od podpísania tejto zmluvy podklady 
pre zhotovenie diela a to: 

l. mapový podklad 
2. počet obyvateľov (súčasný, výhľadový) 

3. počet súpisných čísiel 
4. hranice riešeného územia a výmeru riešeného územia 
5. Miestny územný systém ekologickej stability mesta Sereď 
6. podklady získané z prípravných prác so stanovením ich záväznosti 
7. aktuálne údaje o pozemkoch zo Správy katastra 
8. demografické údaje 
9. schválené rozvojové dokumenty 

V Seredi, dňa .J..r?:.f. .. ~P.1.!.-: V .:!!?.0.5.1?./ ........ , dňa .f ~. f. . f.OfL 

Za objednávateľa: 

primátor 



Územný plán mesta Sereď Príloha č. 4 k Zmluve o dielo 

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo na vypracovanie Územuélzo plánu mesta Sereď 

Fakturácia ceny za dielo po prevzatí jednotlivých jeho častí : 

Po odovzdaní riadne vykonanej časti diela splnomocnenému zástupcovi objednávateľa, ktorý 
potvrdi ich prevzatie podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ vystavi 
faktúru za jednotlivé časti diela a to vo výške: 

l. po odovzdaní dokumentácie Prieskumov a rozborov: 

Cena bez DPH: 
DPH (20%): 
Cena celkom: 
Slovom: 

13 700,-
2 740,-

16 440,-
šestnásťtisíc štyristoštyridsať 

2. po odovzdaní Zadania: 

Cena bez DPH : 
DPH (20%): 
Cena celkom: 
Slovom: 

900,-
180,

l 080,-
jedentisíc osemdesiat 

3. po odovzdaní čistopisu Zadania po jeho schválení: 

Cena bez DPH: 
DPH (20%): 
Cena celkom: 
Slovom: 

300,-
60,-

360,
tristošesťdesiat 

4. po odovzdaní Konceptu: 

Cena bez DPH : 
DPH(20%): 
Cena celkom: 
Slovom: 

ll l 00,-
2 220,-

13 320,-
trinásťtisíc tristodvadsať 

5. po odovzdaní čistopisu Konceptu: 

Cena bez DPH : 
DPH (20%): 
Cena celkom: 
Slovom: 

6. po odovzdaní Návrhu: 

Cena bez DPH : 
DPH (20%): 
Cena celkom: 
Slovom: 

2 800,-
560,-

3 360,-
tritisíc tristošesťdesiat 

7 200,-
1 440,-
8 640,-
osemtisíc šesťstoštyridsať 
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7. po odovzdaní čistopisu Návrhu riešenia - Územný plán mesta Sered' po jeho schválení 
spolu s predpísaným počtom vyhotovení záväznej časti : 

Cena bez DPH : 
DPH (20%): 
Cena celkom: 
Slovom: 

V Seredi, dňa ... 1.P.J .. !:J?/l.-:. 

tng. Mar · Tomčányi 

primáto mesta 

l 900,-
380,-

2 280,-
dvetisíc dvestoosemdesiat 

p"r/í.r-D; v 40 ~ j'_ o l L V .. .. .. ................ .. .. .... .. ... ,dna .......... . 

l __.... _____ --....... 

............ ... .............................. 
Ing. arch. Ján Kubín 


