
Zmluva o dielo 

uzavretá podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

medzi tým1to zmluvnými stranami 

l. Objednávate!': 

Zastúpený: 

IČO: 

DIČ 

Bankové spoJenie: 

l BAN: 

l. 

Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraJ 

K dolnej stan1c1 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Ing. Jaroslav Baška, predseda 

36126624 

20 21 61 32 75 

Štátna pokladmca 

SK518180 0000 0070 0050 4489 

(obJednávate!' me Je platcom 

DPH) (ďaleJ len "objednávate/''') 

2. Zhotovitel': 

Zapísaný: 

Zastúpený. 

Bankové spoJenie: 

l BAN· 

IČO: 

D IČ· 

IČ DPH 

AŽ PROJEKT s.r o. 

Toplianska 28, 821 07 Bratislava 

Obchodný reg1ster Okres. súdu Bratislava l, odd Jel: Sro, vložka č. 37314/B 

Ing. Mána Krumpolcová (konatel'), Ing. VoJtech Krumpolec (konatel') 

VÚB, a. s. 

SK6602000000002033616951 

35 95 19 58 

20 22 04 7412 

SK 20 22 04 74 12 

(zhotovJtel' je platcom DPH) 

(ďalej len 11ZhotovJtef"') 

uzatváraJÚ túto zmluvu o d1elo 

ll. 

Preambula 

2 1 Objednávate!' na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup vereJného obstarávania -
výzvu na zákazku podl'a § 100 a § 102 zákona č.25/2006 Z z o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o vereJnom 



obstarávaní"L ktorého platným víťazom sa stal zhotovíte!'. 
2.2 Objednávate!' má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení služieb spočívajúcich v 

spracovaní predmetu zmluvy: " Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu VÚC Trenčianskeho 
kraja 11 (ďaleJ len 11ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK" ). Hlavnou požiadavkou Je aktualizácia platnej 
územnoplánovaceJ dokumentácie - Územného plánu Trenčianskeho kraja, ktorý bol schválený 
uznesením vlády SR č. 284/1998 dňa 14.4.1998 a Jeho závazná časť bola vyhlásená 
Všeobecne závazným nanadením č.149/1998 zo dňa 14 4.1998. 

2.3 Zhotov1tel' prehlasuJe, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci sú odborne 
kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu týchto služ1eb podl'a slovenských právnych 
predpisov a noriem a t1eto služby objednávatel'ov1 ponúka. 

111. 

Predmet zmluvy 

3 1 Predmetom zmluvy Je vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie s názvom : 11Zmeny a 
doplnky č. 3 ÚPN VÚC TK "v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý Je uvedený v prílohe č. 1 
tejto zmluvy. 

3.2 Zhotov1tel' zrealizuje predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

IV. 

Čas, doba a podmienky vykonávania predmetu zmluvy 

4.1 Zhotov1tel' sa zavazuje vykonať dielo v požadovanom rozsahu, kvalite a v doJednanom čase, 

resp. v lehotách stanovených príslušnými právnymr predpismi. Objednávate!' sa zavazuje 

poskytnúť zhotov1tel'ovi včas a v potrebnej kvalite potrebnú súčmnosť, najma mu Je povmný 

poskytnúť relevantné informácie, podklady a materiály pre kvalitné plnenie predmetu zmluvy zo 

strany zhotov1tel'a. 

4.2 Zhotov1tel' poskytne objednávatel'ov1 zoznam požadovaných dokumentov (potrebných pre 

plnenie predmetu zmluvy) a objednávate!' sa zavazuje predložiť zhotovitel'ovi tieto dokumenty 

v požadovaneJ kvalite do stanoveneJ lehoty Náklady s tým spojené znáša objednávate!'. 

4.3 Zhotov1tel' sa zavazuje odovzdať d1elo v termínoch podl'a Harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 2 

teJto Zmluvy. 

4.4 Na základe dohody medzi objednávatel'om a zhotov1tel'om môže zhotov1tel' odovzdať dielo v 

skoršom termíne. 

4.5 Predmet zmluvy budú považovať zmluvné strany za splnený odovzdaním "č1stop1su" dokumentu 

a podpísaním preberacieho protokolu. Dňom odovzdania predmetu prechádza na obJednávatel'a 

vlastníctvo k predmetu zmluvy a zhotov1tel'ov1 vznikne aj právo fakturovať predmet zmluvy v 

zmysle § 554 ods.1 Obch. zákonníka. Objednávate!' Je oprávnený ne prevZiať dielo, ktoré má vady 

brániace nadnemu užívaniu diela. 

4.6 M1estom dodanra predmetu zmluvy je Trenčransky samosprávny kraJ, Oddelenie investÍCIÍ, 

Životného prostredia a územného plánovania, K dolnej stamci 7282/20A, 911 01 Trenčín 

v. 

Cena a platobné podmienky 

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z o cenách v 
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znení neskorších predpisov. 
5.2 Dohodnutá cena za dielo Je stanovená nasledovne: 

Zmeny a doplnky č. 3 Cena bez DPH Výška DPH Cena s DPH v Cena celkom 
ÚPN VÚC TK v EUR v EUR EUR pre neplatcu 

DPH 

Cena za celý predmet 49 650 9 930 59 580 
zákazky v EUR 

Cena bez DPH slovom: štyridsaťdevaťt1sícšesťstopaťdes1at 

S 3 Dohodnutá cena je stanovená v čase podp1su tejto zmluvy a je nemenná. 
5.4 Fakturácia prebehne po odovzdaní čistopisu ZaD č 3 ÚPN VÚC TK a po zapracovaní prípadných 

pripomienok uplatnených počas schvaľovania ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK v Zastupiteľstve TSK. 

Fakturovaná bude celá Čiastka za predmet zákazky. 

5.5 Cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) zhotoviteľa, ktorá bude 

objednávateľovi odovzdaná súčasne s predmetom plnema. Faktúra musí obsahovať náležitosti 

daňového dokladu a špec1f1káciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jeJ 

doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej 

finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. V prípade neúplnej alebo nesprávnej 

faktúry Je objednávate!' oprávnený takúto faktúru zhotoviteľovi vrátiť, pričom nová lehota 

splatnosti bude plynúť odo dňa doručema opraveneJ faktúry obJednávateľovi. 

Vl. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1 Zhotoviteľ sa zavazuje: 

a) vykonávať predmet zmluvy kvalitne, podľa požiadaviek objednávateľa, v súlade s op1som 

predmetu zákazky a platnými právnymi predpismi 

b) upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť 

riadne vykonanie predmetu zmluvy 

c) zachovávať povmnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a mformác1ách 

získaných od objednávateľa v pnebehu realizácie predmetu zmluvy, a to aj po skončení 

realizácie predmetu zmluvy 

d)umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom objednávateľa vykonať vecnú kontrolu a 

kontrolu obchodných dokumentov v súv1slost1 s realizáciou predmetu zmluvy 

e)zúčastniť sa na všetkých potrebných rokovaniach, pracovných stretnutiach a na 

zasadnutiach orgánov TSK 

6 2 Objednávateľ sa zavazuje: 
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a)poskytnúť zhotovitel'ovi potrebnú súčinnosť na nadne vykonávanie diela 

b)plat1ť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za poskytnutie služby v uvedenej lehote splatnosti 

c)zabezpeč1ť súčinnosť SVOJICh zamestnancov pn poskytovaní potrebných mformácií 

zhotov1tel'ovi, ktoré sú pre spracovanie dokumentu nevyhnutné 

VIl. 

Zmluvné pokuty 

7.1 Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné 

pokuty a sankcie: 

a) Za omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy pokuta je vo výške 0,05% z 

hodnoty predmetu zmluvy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvneJ pokuty nezaniká 

nárok objednávateľa na prípadnú náhradu škody. 

b) Za omeškanie zhotoviteľa s odstránením vady diela pokuta Je vo výške 0,03% z hodnoty 

predmetu zmluvy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok 

objednávateľa na prípadnú náhradu škody. 

7.2 Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povmnosti zistené vady diela 

bezodplatne odstrániť a nahradiť prípadné škody. 

VIli. 

Záručná doba -zodpovednosť za chyby 

8.1 Zhotoviteľ sa zavazuJe, že odovzdá zhotovené d1elo spôsobilé na dojednaný účel využitia 

a zavazuje sa pri zhotovovaní d1ela dodržiavať všeobecne závazné právne predpisy a technické 

normy platné v čase spracovania diela a zodpovedá za jeho chyby v čase odovzdania. 

Zhotoviteľ poskytuJe objednávateľovi záručnú dobu za kvalitu techmckého riešema po dobu 

36 mes1acov odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

8.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby d1ela, že počas záručneJ doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povmnosť chyby bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu, 

avšak naJneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia písomnej výzvy objednávateľa. 

IX. 

Pravidlá pre zmenu subdodávatel'ov 

9.1 V súlade s§ 32 ods. 9 zákona o vereJnom obstarávaní, ak dôjde k zmene subdodávatel'a oproti 

zoznamu, predloženého v ponuke, zhotoviteľ Je povmný v prípadoch podľa§ 32 ods. 3 písm. b) 

zákona a v rozsahu údaJOV podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní predložiť 

objednávateľovi zoznam subdodávateľov do p1at1ch pracovných dní odo dňa uzatvorenia 

zmluvy so subdodávateľom. 

9.2 V prípade, že počas plnenia zmluvy bude zhotov1tel' chc1eť zmen1ť subdodávateľa musí 

postupovať v súlade nasledujúcimi podmienkami: 
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a. Každá zmluva o subdodávke musí byť uzatvorená v písomnej forme a len s 

predchádzaJÚCim písomným súhlasom objednávateľa. 

b Objednávate!' rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o 

subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, 

mformácií o osobe budúceho subdodávateľa, uvedenia podielu plnenia zo zmluvy, 

ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť subdodávateľom a čestné vyhlásenie, že 

navrhnutý subdodávateľ spÍňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

c. Objednávate!' si splnenie podmienok podľa§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 

u navrhovaného subdodávateľa overí na Úrade pre vereJné obstarávanie podľa § 128 

zákona o verejnom obstarávaní (ak je subdodávateľ zapísaný v zozname 

podnikateľov), prípadne vyžiadaním Sl dokladov § 26 ods. 2 zákona o vereJnom 

obstarávaní (ak subdodávateľ nie je zapísaný v zozname podnikateľov). 

d. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ nespÍňa podmienky podl'a § 26 ods. 1 zákona 

o vereJnom obstarávaní obJednávateľ neudelí súhlas so zmenou subdodávateľa. 

V takom prípade je zhotov1tel' povmný navrhnúť nového subdodávateľa, ktorý bude 

spÍňať podmienky podl'a § 26 ods. 1 zákona o vereJnom obstarávaní. 

e. Objednávate!' oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s 

uzatvorením zmluvy o subdodávke naJneskôr do 5 dní od obdŕžan1a ž1adost1 o udelenie 

tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 dní odo dňa obdŕžama 

žiadosti o schválenie, má sa za to, že objednávate!' nemá výhrady k výberu 

subdodávateľa a zhotoviteľ Je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi 

príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy 

x. 

Záverečné ustanovenia 

10.1 K zabezpečeniu súčmnost1 a k bližšiemu vykonávaniu ustanovení tejto zmluvy, operatívnemu 

nešen1u problémov vznikajúcich pri plnení predmetu tejto zmluvy určili účastníci zmluvy svojich 

zodpovedných zástupcov. 

Za objednávatel'a: Ing. arch. Dušan Drobný- referent odd. mvestíc1i, Životného prostredia a 

územného plánovania, OIŽPaVP, emailová adresa· dusan.drobny@tsk.sk 

č. tei.:032/6555715, 0901 918 168. 

Za zhotovitel'a: Ing. Mána Krumpolcová- konateľ AŽ PROJEKT s.r.o., ateller@azpro1ekt.sk, 
02/45523896 

10.2 Zmluva sa uzatvára na dobu do 20 mes1acov od nadobudnutia účmnost1 zmluvy. Každá zo 

zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom 

poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným porušením sa rozumie 

predovšetkým nesplnenie dohodnutých termínov, cenových a platobných podmienok, c1eľa a 

obsahu konkrétnej služby a dodania podkladov a porušenie prav1d1el pre zmenu 

subdodávatel'ov. Odstúpenie Je účmné dňom doručema písomného oznámema druheJ zmluvneJ 

strane 

10.3 V prípade neopodstatneného odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán sa zmluvné 

strany dohodli na tom, že odstupuJÚCa strana uhradí druheJ zmluvneJ strane preukázatel'né 

s 

mailto:dusan.dro_bny@tsk.sk
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výdavky dovtedy vynaložené v súv1slost1 s predmetom zmluvy. 

10.40bsah tejto zmluvy je možné po dohode oboch účastníkov men1ť a dopÍňať. Všetky dodatky 

a doplnky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami. 

lO.SÚčastníc1 prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle bol 

slobodný a vážny a doslovné zneme tejto zmluvy je s ich prejavom vôle v úplnom súlade. 

10.6Táto zmluva nadobúda platnosť dňom JeJ podpísania oprávnenými zástupcami účastníkov 

zmluvy a účinnosť dňom nasleduJÚCim po dni jej zverejnenia na webovom sídle TSK. 

10.7Táto zmluva bola vyhotovená v siedmych rovnopisoch, z ktorých objednávate!' obdrží pať 

vyhotovení a zhotoviteľ v dvoch vyhotoveniach 

10.80pis predmetu zákazky tvorí prílohu č. l tejto zmluvy. Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a 

na znak súhlasu s jej znením nimi vlastnoručne podpísaná. 

V Trenčíne dňa ... Z 3 AIJG. 2016 l2 3 A.IIG 2016 
V Bratrslave dňa ... .... .................... .. 

l / 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Ing. Jaroslav Baška 

predseda 

Ing. Mána Krumpolcová 

kon ate/' 
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Príloha č. 1 k zmluve o d1elo 

Opis predmetu zákazky: 

"Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja 

(ďalej len "ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK") 

Predmetom zákazky je vypracovanie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) 

- Územného plánu Trenčianskeho kraja (ÚPN TK) v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom ponadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 
50/1976 Zb.- stavebný zákon"). Výsledkom poskytnutia služby bude vypracovanie Územnoplánovacej 
dokumentácie ·Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraJa. 

Dôvodom na aktualizáciu Je preskúmame platného územného plánu podľa § 30 zákona č. 

50/1976 Zb.- stavebný zákon, ktoré vzalo na vedomie Zastup1tel'stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 

28.09.2015. Počas preskúmania boli Zistené javy, ktoré Je potrebné v ÚPN zmen1ť a doplniť: 

v oblasti dopravy: 

• ochranné pásma letiska Trenčín 

• ochranné pásma letiska Malé Bielice 

• prečíslovanie c1est l. a 111. triedy 

• aktualizácia trasy Vážskej cyklotrasy a siete regionálnych cyklotrás 

• aktualizácia trás rýchlostných c1est 

• obchvaty obcí 

v oblasti odpadového hospodárstva: 

• Zákona o odpadoch 

• Program odpadového hospodárstva SR 2016-2020 

• regionálne dokumenty o odpadoch 

v oblasti vodohospodárstva: 

• Vodný plán Slovenska- Nariadenie vlády SR č. 297/2011 

• aktualizácia Plánu verejných vodovodov a kanalizácií TSK 

• ochranné pásmo vodného zdroja Hrabovka 

• manažment povodňových rizík 

v oblasti sociálneJ mfraštruktúry: 

• ochranné pásma kúpel'ov ( BoJnice, Nimnica ) 
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• zrušenie pamiatkovej zóny BoJnice 

• NKP Gvmnáz1um Ľ. Štúra Trenčín, Kašt1el' Adamovské Kochanovce 

v oblasti hospodárskeJ základne: 

• aktualizácia priemyselných parkov 

• pneskumné územie Hôrka- Kálnica 

• Geologický zákon- zosuvné územia 

• Uznesenie Z TSK č. 475/2008 (zastavenie pneskumných prác na urán ) 

• zrušenie dobývacieho priestoru 4104 Partizánske 

v oblasti energetiky: 

• aktualizácia el. vedení 

dokumenty TSK: 

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK 2013- 2023 

• Akčný plán udržatel'ného energetického rozvoJa TSK 2015- 2020 

• Stratégia rozvoja vidieka 2013- 2020 

• Plán dopravneJ obslužnosti 

ĎaleJ budú do ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK zapracované požiadavky, pripomienky a návrhy získané na základe 

Oznámema o začatí obstarávania ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK podľa zákona č. 50/1976 -stavebný zákon od 

dotknutých orgánov, organizáciÍ, susedných regiónov, obcí TSK, občanov a Odborov Úradu TSK počas 

prípravných prác. Súčasne budú zapracované schválené strategické dokumenty na celoštátnej 

a regionálneJ úrovni, a pnpomienky uplatnené pri prerokovaní návrhu ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK. Účasť na 

procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podl'a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

"zákon č. 24/2006 Z. Z.
11

) a vypracovanie všetkých k tomu príslušných dokumentov. 

Predmet ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK bude definitívne určený v závere prípravných prác obstarávateľa 

územnoplánovacej dokumentácie. 

Územný plán Trenčianskeho kraJa je dostupný na stránke TSK. 

http·//www.tsk/sk/územné-plánovanie-a-investícle/územno-plánovacia-dokumentácla. 

Požiadavky na zhotov1tel'a : 

Predmet zákazky musí byť realizovaný v súlade so zákonom č 50/1976 Zb. - stavebný zákon 

a v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 

a územnoplánovacej dokumentácii (ďalej len" Vyhlášky MŽP SR č 55/2001 Z. Z.
11L ako aJ v súlade 

so zákonom č. 24/2006 Z z .. 

Zhotovíte!' zabezpečí spracovanie zákazky v dvoch etapách: 

l. etapa: Vypracovanie návrhu ZaD č.3 ÚPN VÚC TK v textovej (smerná a závázná časť) 
a grafickej časti. 
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Te r m í n : do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 

Činnosť obstarávatel'a a spracovatel'a po dodaní návrhu ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK 

obstarávatel'ovi - prerokovanie návrhu ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK, vyhodnotenie stanovísk 

a pnpomienok s návrhom na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach, a prerokovanie na 

verejnom zhromaždení. 

Termín :do 6 mesiacov od dodania návrhu. 

{Pokwl' sa pn vyhodnocovaní pnpomienok ukáže potreba opatovného prerokovanta, termín 

bude upravený dodatkom k zmluve o dielo.) 

ll. etapa: Vypracovanie a odovzdanie čistopisu ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK v textovej (smerneJ 

a záväznej časti) a grafickej časti ako samostatné priesvitky (podl'a § 17 Vyhlášky MŽP SR č. 

55/2001 Z. z.) so zapracovanými pnpom1enkami z prerokovania návrhu. 

Te rm í n : do 20 mesiacov od účinnosti zmluvy. 

Predmet zákazky bude vyhotovený a odovzdaný vo forme: 

l. etapa: návrh 

• 3x vytlačený návrh ZaD č.3 ÚPN VÚC TK vo forme určeneJ na vereJné 
prerokovanie 

• 1x návrh ZaD č.3 ÚPN VÚC TK na pamaťovom médiu napr. CD 

ll. etapa: č i st o p i s 

• 3x vytlačený č1stop1s dokumentu ZaD č.3 ÚPN VÚC TK so zapracovanými 
pnpom1enkam1 z prerokovania návrhu. 

• 3x ZaD č.3 ÚPN VÚC TK so zapracovanými pnpom1enkami z prerokova ma 
návrhu na pamaťovom méd1u napr. CD vo formáte geodatabázy ESRI verzia 10.0 

• 1x vytlačený aktualizovaný dokument ÚPN VÚC TK so ZaD č.3 ÚPN VÚC TK 

Zhotovitel' vypracuJe predmet zákazky (súbor pnestorových údajov) v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 

352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávaJÚ niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z o národnej 

infraštruktúre pre pnestorové informácie 

V prípade zmeny uvedeneJ legislatívy v oblasti infraštruktúry pre pnestorové informácie zhotoviteľ 

bude postupovať podl'a aktuálne platneJ právnej úpravy. 

Zhotov1tel' je zároveň povinný zúčastňovať sa na všetkých prerokovan1ach počas trvania zmluvy 

Požadovaná forma hotového dtela : 

Textová časť: 

Textová časť ZaD č.3 ÚPN VÚC TK bude nešená v samostatneJ prílohe ÚPN VÚC TK. 

Súčasťou textoveJ čast1 bude návrh regulatívov, ktoré majú doplniť: 

Nariadenie vlády SR č. 149/1998 Z. z, ktorou sa vyhlasuJe závazná 
časť ÚPN VÚC TK, 
VZN TSK č. 7/2004, ktorým sa vyhlásila závazná časť ZaD č. 1 ÚPN 
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VÚC TK. Treto boli schválené Zastuprteľstvom TSK uznesením č. 
260/2004 
VZN TSK č. 8/2011, ktorým sa vyhlásila závázná časť ZaD č. 2 ÚPN 
VÚC TK. Tieto boli schválené Zastupiteľstvom TSK dňa 26.10.2011. 

Zároveň bude závázná časť zaktualizovaná aj formou zapracovania zmien priamo do textu ÚPN 

VÚC TK. 

Grafická časť: 

Bude vypracovaná ako samostatná príloha schváleného ÚPN VÚC TK vo forme samostatných 
priesvrtrek k jednotlivým hlavným výkresom, ktoré budú dotknuté riešením. 

Grafrcká časť bude obsahovať nasledovné výkresy: 

- šrršre vzťahy 

- komplexný urbanistrcký návrh 

-výkres dopravy a technickeJ infraštruktúry 

-výkres krajinneJ štruktúry a územný systém ekologrckej stabrlity 

-výkres priestorového použitra PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely 
soooo 

M 1: SOO 000 

M 1: SO 000 

M 1: SO 000 

M 1: SO 000 

M 1 

Mapové podklady budú zároveň poskytnuté v drgitálneJ forme ako Jednotlivé mapové vrstvy 

kompatrbrlné s formátom ESRI verzia 10.0 vrátane symboliky, pre každý výkres samostatný proJekt 

formátu MXD. 

Termín odovzdanra diela: do 20 mesiacov od účinnosti zmluvy. 

lO 



Príloha č. 2 k Zmluve o dielo : 

HARMONOGRAM POSKYTNUTIA SLUŽIEB 

"Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja" 

(ďaleJ len "ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK") 

Navrhované termíny obstarávania 

l. etapa: 

Vypracova me návrhu ZaD č.3 ÚPN VÚC TK v textovej (smerná a závazná časť) a grafickej časti. 

Te rm í n : do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy. 

Činnosť obstarávatel'a a spracovatel'a po dodaní návrhu ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK obstarávatel'ovi -

prerokova me návrhu ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK, vyhodnotenie stanovísk a pnpomienok s návrhom na 

rozhodnutie o námietkach a pripomienkach, a prerokovanie na verejnom zhromaždení. 

Termín :do 6 mesiacov od dodania návrhu. 

{Pokw/' sa pri vyhodnocovaní pripomienok ukáže potreba opatovného prerokovama, termín bude 

upravený dodatkom k zmluve o dielo). 

ll.etapa: 

-Vypracovanie a odovzdanie čistopisu ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK v textoveJ (smerneJ a záväznej časti) 

a grafickej časti ako samostatné priesvitky (podl'a § 17 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z.) so 

zapracovanými pripomienkami z prerokovania z l. etapy. 

Te r m í n : do 20 mesiacov od účinnosti zmluvy. 

ll 


