
Zmluva o dielo na zákazku: 

„ Zlepšenie cyk istickej infraštruktúry na Hornej Nitre - vypracovanie prípravnej dokumentácie, 
štúdie realizovateľnosti" 

uzatvorená podla § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zmluva") 

Objednávateľ 

Obchodné men 
Sídlo: 
zastúpený: 
osoba oprávne á na rokovanie: 
Bankové spoje ie: 
Číslo účtu : 
IBAN: 
IČO : 
DIČ : 

(ďalej len „obje návatel"') 

Zhotoviteľ 

Obchodné me o: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Osoby oprávn né na 
rokovanie: 

Bankové spoj nie: 
Číslo účtu : 
IČO : 
DIČ : 
IČ DPH: 
Registrácia 
odd.: Sro, vla . č .: 95237/B 

(ďa l ej len „zh tovitel'") 

medzi zmluvnými stranami 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Mgr. Rastislav Hauk, projektový manažér 
Štátna pokladnica 
7000504489/8180 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
36126624 
2021613275 

a 

Cykloprojekt s.r .o. 
Laurinská 18, 811 01 Bratislava - Staré mesto 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Vo veciach zmluvných: Atti la Érsek MBA, konateľ spoločnosti 
Vo veciach technických: Ing. Arch. Andrej Jáchim 
TATRSKBX 
SK7611000000002924907357 
47 553 111 
2023969321 
SK2023969321 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1. , 

Čl. 1 
PREDMET ZMLUVY 

1.1 Zhotoví el' sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 zmluvy (ďalej len 
„dielo") Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela a za uvedenú činnosť cenu 
uvede ú v článku 5 tejto zmluvy. 

Čl. 2 
PREDMET DIELA 

2.1 Zhoto itel' sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluv vypracuje a odovzdá dielo: „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre -



vypracova ie prípravnej dokumentácie, štúdie realizovateľnosti" v 6 vyhotoveniach 
v tlačenej f rme a 2 xv digitálnej forme na CD, resp. DVD alebo inom pamäťovom médiu ( ďalej 
len „PŠ") . 

2.2 Na predm t diela v zmysle tohto článku sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. 
Obchodné o zákonníka v platnom znení. 

2.3 Výkresovú časť dokumentácie je zhotoviteľ povinný dodať vo formáte dwg alebo dgn, textovú 
a tabu ľkov časť vo formáte .doc a .xls, obrázkovú časť vo formáte .pdf a jpg a kompletnú 
dokument · ciu vo formáte .pdf. 

2.4 Podrobný ozsah a obsah predmetu diela podľa tohto článku je uvedený v Prí lohe č. 1 tejto 
Zmluvy - pis predmetu zákazky. 

Čl. 3 
KLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 

3.1 vykonávan ia diela sa minimálne raz za mesiac uskutočn í pracovné rokovanie medzi 
zhotoviteľ m a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie") podľa požiadaviek 
objednáv teľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďa lej len „zápis 
z pracovn · ho rokovania"), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom 
v zmysle odu 4.2 tohto č lánku. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní objednávateľa 
informov ' o stave rozpracovanosti diela a vykonávania čin nost í podľa tejto Zmluvy. Zoznam 
účastníko pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 7 dní vopred 
pred jeho konaním. 

3.2 Objednáv teľ sa zaväzuje , že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi 

v nevyhn tnom rozsahu súčinnosť, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich 
údajov a ebo nevyhnutných podkladov potrebných na splnenie predmetu zmluvy v súlade s 
touto zm uvou. Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať realizáciu diela a činností 

a plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, pričom takéto pokyny obj ednávateľa nesmú 
ísť nad ámec zmluvy, dopÍňať ju, ani ju meniť. V prípade ak zhotoviteľ o to objednávate ľa 
požiada, objednávateľ je povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto bodu písomne a doručiť ho 
zhotovíte 'ovi. Pokyny objednávateľa v zmysle tohto bodu a vyhotovené v súlade s týmto bodom 
sú pre z otoviteľa záväzné. 

3.3 Objedná ateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť uvedenú v bode 3.2 tohto článku v lehote 
a spôso om dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami. 

3.4 Zhotovit ľ je povinný informovať objednávateľa o akýchkoľvek skutočnostiach týkajúcich sa 
plnenia redmetu zmluvy, najmä však o skutočnostiach ktoré môžu ohroz iť splnenie tejto zmluvy 
v dohod utých termínoch alebo zmariť alebo ohroziť naplnenie účelu tejto zmluvy. Zhotovi teľ sa 
zaväzuj bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na prípadnú nevhodnú 
povahu ·eho pokynov alebo podkladov prevzatých zhotoviteľom od objednávate ľa na účely 

plnenia redmetu zmluvy, ak takú nevhodnosť zhotoviteľ zisti l, alebo mohol zistiť pri vyna ložení 
odborne starostlivosti potrebnej na realizáciu predmetu zmluvy. Zhotovite ľ, ak poruší svoju 
povinne ť v zmysle tohto bodu, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných 
podklad v objednávateľa alebo nevhodných pokynov objednávateľa . 

3. 7 Zhotovi ľ má povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s touto zmluvou. 

Čl. 4 
TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

4.1 Zhotov el' sa zaväzuje dodať dielo podľa tejto zmluvy do piatich (5) mesiacov od účinnosti tejto 
zmluvy V rámci uvedenej lehoty je zahrnuté aj pripomienkové konanie pod ľa tohto článku 
a opis predmetu zákazky. 

4.2 Objed ávateľ má právo na priebežné prerokovanie návrhov Pš so zhotoviteľom a s miestnymi 
samos rávami počas prípravy a zhotovenia PŠ až po záverečné pripomienkovanie štúdie. Ak 
počas ripomienkového konania zistí objednávateľ skutočnosť, že návrh PŠ má vady, oznámi 
písom e túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla 
zhotov teľa (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách"). V oznámení o zjavných vadách urč í 

objed ávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných vád. 
4.3 V príp de, ak objednávateľ v rámci pripomienkového konania nezistí žiadne zjavné vady návrhu 

PŠ, p ípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku , a zároveň zhotoviteľ 



zapracoval všetky relevantné pripomienky, objednávate!' písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu 
kompletný h zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení PŠ. 

4.4 O odovzda í a prevzatí PŠ spíšu zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol sa 
vyhotoví v voch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotovite ľ . 

Čl. 5 
CENA PŠ 

PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

5.1 Cena je st novená v zmysle zákona č . 18/1996 Z. z. o cenách v znen í neskorších predpisov 
(ďalej len „ ákon o cenách") a vyhlášky Ministerstva financi í Slovenskej republiky č . 87/1996 Z. 
z., ktorou vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška") a sú v nej zahrnuté všetky náklady, 
činnosti , ráce , výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela 
a vykonani činností podl'a tejto zmluvy. Do zmluvne stanovenej ceny predmetu zmluvy počas 
platnosti z luvy bude prípustné premietnuť zmenu sadzby DPH. 

5.2 Celková c na za dielo podl'a tejto zmluvy je 22 OOO,- Eur s DPH, z toho DPH čin í 3 666,67 €a 
cena bez PH je 18 333,33 €, . Zhotovitel' je platcom DPH, je oprávnený fakturovať cenu za 
predmet t jto zmluvy až po úplnom splnení predmetu tejto zmluvy. Objednávate!' neposkytne 
žiadne pre davky. 

5.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za predmet tejto zmluvy až na základe preberacieho protokolu 
podpísané o oboma zmluvnými stranami podl'a článku 4 tejto zmluvy a to do 15 dní odo dňa 
podpísaní preberacieho protokolu. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy 
považuje eň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 
tejto zmlu y. 

5.4 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní od jej preukázatel'ného do ručen ia do síd la 
objednáva el'a. 

5.5 Faktúra usí obsahovať obligatórne náležitosti podl'a všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať 
nesprávn údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotovite ľovi spolu 
s označen m nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti 
takejto fa túry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 
preukázat l'ného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa. 

Čl. 6 
SANKCIE 

6.1 V prípade omeškania zhotovitel'a s doručením PŠ v súlade s článkom 4 tejto zmluvy zaväzuje 
sa zhoto iteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške O, 5 % z ceny PO bez DPH 
uvedenej v článku 5 za každý i začatý deň omeškania. Za omeškanie podľa tohto bodu sa 
nepovažu e omeškanie ktoré preukázatel'ne vznikne na strane objednávatel'a s plnením 
ustanove í čl. 3 tejto zmluvy. 

6.2 V prípade ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných 
vadách v ehote uvedenej v článku 4 tejto zmluvy, je zhotovite l' povinný zaplatiť objednávatel'ovi 
zmluvnú okutu vo výške 50,- Eur (slovom päťdesiat eur) za každý i začatý deň, pokiaľ 
porušenie povinnosti trvá. 

6.3 Za neos ravedlnenú neúčasť zhotovitel'a na pracovnom rokovaní, alebo inom stretnutí 
vyžadova om za účelom plnenia tejto zmluvy vzniká objednávateľov i nárok na zmluvnú 
pokutu v výške 20,- EUR (slovom: dvadsať eur), ak bol zhotovitel' vyrozumený o ich konaní 
minimáln 3 pracovné dni vopred. 

6.4 V prípad , ak zhotovitel' poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť 
uvedenú bode 6.1 až 6.3 tohto článku , vzniká objednávate ľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty v výške 30,- Eur (slovom tridsať eur) za každý i začatý deň pokiaľ porušen ie povinnosti 
trvá a za aždé takéto porušenie samostatne. 

6.6 Týmto čl , nkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vzn ikne 
zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

6.7 V prípad vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v sú lade 
ustanov niami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. 



Čl. 7 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 

7.1 Zhotoviteľ a zaväzuje, že pri vykonávaní predmetu zmluvy bude postupovať s odbornou 
starostlivosť u, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a činných v Slovenskej republike a príslušné technické normy vzťahujúce sa na 
predmet zml vy. 

7.2 Zhotoviteľ s zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve 
, že budem ť vlastnosti určené v tej to zmluve a že bude bez vád. 

7.3 Ak pri vyko ávaní predmetu zmluvy zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností 
predmetu z luvy alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto 
zmluvy, zh toviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi 
objednávatela, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcimi sa týchto nejasností a zápismi 
z pracovnýc stretnutí (bod 3.2 článku 3). 

7.4 Zhotoviteľ s zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá 
začína plynú· dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými 
stranami po ľa článku 4 tejto zmluvy, a končí uplynutím dvoch rokov, a to bezodplatne 
a v lehote ur enej objednávateľom (ďalej len „lehota na odstránenie vady"). Záručná doba sa 
predfži o do u, počas ktorej dielo neplnilo svoju funkciu z dôvodu vady spôsobenej konaním 
Zhotovite ľa . 

7.5 Objednávate' sa zaväzuje oznám iť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou 
formou (ďal len „oznámenie o vade"). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne 
určí aj lehot na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní 
odo dňa dor čenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné 
vyhlásenie, ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na odstránenie vady v súlade s 
týmto bodo Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrd iť skutočnosť, že vada 
diela bola od tránená, až po jej skutočnom odstránení. 

7.6 Zhotovi teľ n zodpovedá za vady diela a vzniknuté škody, ktoré boli spôsobené použitím 
podkladov a informácií poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti emohol zistiť ich chyby, resp. nespôsobilosť, alebo ak na ne Zhotoviteľ písomne 
upozornil a bjednávateľ na ich použití napriek tomu trval. 

Čl. 8 
VLASTNÍCKE PR 'vo K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, AUTORSKÉ PRÁVO 

8.1 Nebezpečen tvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom 
podpísania p eberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy. 

8.2 V prípade, ž dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy 
spÍňa náležit sti autorského diela podľa autorského zákona, zhotoviteľ udeľuje, objednávateľov i 
dňom prevza ia diela v zmysle článku 4 tejto zmluvy licenciu, a to výhradnú, neobmedzenú (bez 
časového a t ritoriálneho obmedzenia), tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za 
týmto účelo ho poskytovať aj tretím osobám, pre potreby vyhotovenia PO pre ďalší alebo 
vyšší stupeň konania, ktorého cieľom je právoplatné stavebné povolenie, alebo ako podklady 
pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií, 
resp. inej či ností. Objed návateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva 
poskytnúť or ánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh 
vo všeobecn m verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 
4 objednávat ľovi právo udeliť tretej osobe súh las na použite diela v rozsahu udelenej licencie 
a tiež súhlas a postúpenie licencie. 

8.3 Zhotoviteľ vy lasuje, že je oprávnený vykonávať práva k dielu vo svojom mene a na svoj účet, 
je oprávnený s týmto dielom nakladať a udeliť súhlas na jeho použitie a za týmto účelom má 
usporiadané šetky vzťahy s jednotlivými autormi diela bez ohľadu na to, či sa jedná o 
zamestnanca . alebo zmluvných partnerov Zhotovi teľa . Zhotoviteľ taktiež vyhlasuje, že dielo nie 
je zaťažené p ávami tretích osôb. 

8.4 Zmluvné stra y sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 8.2 tohto č lánku je 
zahrnutá v ce om rozsahu v cene uvedenej v článku 5 tejto zmluvy. 



Čl. 9 
ZÁNIK ZMLUVY 

9.1 Táto zmluv zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 
písomnou ohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou 
stranou ale o pisomnou výpoveďou objednávate ľa . 

9.2 V prípade · niku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 
(ďa lej len ,deň zániku zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
zmluvnou s ranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

9.3 Odstúpeni od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane 
(ktorá svoj povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá 
svoju povi nosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa 
považuje j neodstránenie zjavných vád diela uvedených v oznámení o zjavných vadách 
v lehote u edenej v článku 4 tejto zmluvy, alebo postúpenie akýchkoľvek pohľadávok (práv) 
vyplývajúci h z tejto zmluvy na tretiu osobu podľa bodu 10.3 tej to zmluvy. 

9.4 Pre právn úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho 
vyplývajúc ch primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník znení neskorších predpisov. 

9.5 Objednáv te ľ má právo odstúpiť od zmluvy , ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil 
nepravdiv doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ má 
právo ods 'piť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ nezačne , preruší alebo zastaví vykonávanie 
predmetu ejto zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov 
skutočnos í, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení 
náležitej s arostlivosti , ktorú možno od neho požadovať. 

9.6 Každá zm uvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak druhá zmluvná strana 
poruší nie torú zo svojich povinnosti podstatným spôsobom. 

9.7 Objednáv teľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať 

písomnú ormu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a zač ína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci , v ktorom bola výpoveď doručená do sídla 
zhotoviteľ 

9.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku má objednávate ľ nárok, aby mu 
zhotovitel v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo 
doručen í do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, 
týmto iný spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia 
výpoved ej lehoty. 

9.9 V prípad výpovede zmluvy pod ľa bodu 9.7 tohto člán ku má zhotov iteľ nárok, aby mu 
objednáv teľ zaplatil časť ceny za splnenie predmetu zmluvy uvedenú v člán ku 5 tejto zmluvy 
zodpove ajúcu preukázateľne vykonaným prácam na predmete zmluvy ku dň u uplynutia 
výpoved ej lehoty. Pre platobné a faktu račné podmienky primerane platia ustanovenia článku 5 
tejto zml vy. 

Čl. 10 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1 Práva povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanov niami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platnýc a účinných v Slovenskej republike. 

10.2 Zmluvu je možné meniť a dopÍňať len na základe čis lovaných , štatutárnymi orgánmi oboch 
zmluvn ch strán podpísaných, písomných dodatkov. Zmluvné strany sú povinné pri uzavretí 
dodatk k zmluve postupovať v sú lade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

10.3 Zhotovi el' nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyp lývajúce z tej to zmluvy 
na treti osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) 
vyplýva úcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súh lasu objednávateľa. 

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávate ľ a dva 
zhotovi el'. 

10.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasled júcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa . 



10.6 Zmluvné st any prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím 
vlastnoručn m podpisom. 

oddeliteľnou súčasťou te·to Zmluv : 

1. Opis predm tu zákazky 

v ,dňa 

Objednávateľ: 

(.;/- ······· ·····„ ·· ····„: .......... . 
Ing. Jaroslav Baš a 

predseda TSK 

- Z SEP. Z016 V Bratislave, dňa 25.5.2016 

Zhotoviteľ: 

••••• • •ol~V/<llU••'llf'-.i...,J..J...Jol.~ •••••••• „ ••• 

DICMltfi~IM~ 
konateľ spoločnosti 



predmetu zákazky 

zákazky je spracovanie návrhu štúdie variantných riešení vedenia cyklotrasy, 
spájať mestá Handlová, Prievidza, Nováky, Partizánske, až po hranicu s 

samosprávnym krajom dÍžky cca 50 km. 
Cyklotras bude mať cyklodopravný charakter, bude slúžiť nielen ako prepojenie turisticky 
významný h lokalít s možnosťou športového vyžitia pre turistov, či rodiny s deťmi , ale i ako 
bezpečná lternativna doprava do zamestnania pre obyvateľov regiónu Horná Nitra. 

Rozsah pr · c: 
1. 
2. 
3. 
4 . 
5. 

6. 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Rozb ra fotodokumentácia územia, 
Popis hlavného koridoru a jeho možnosti 
Popis cyklistickej infraštruktúry v predmetnom území 
Návrh alternatívnych cyklotrás 
Zabe pečenie prerokovania návrhov s obstarávateľom a miestnymi samosprávami 
poča prípravy a zhotovenia štúdie až po záverečné pripomienkovanie štúdie, 
Posú enie navrhovaných alternatív z hľadiska územnoplánovacích dokumentácie 
dotkn tých obcí a miest 
Pasú enie navrhovaných alternatív z hľadiska demografického, cieľov a zdrojov 
Návrh technických opatrení v posudzovaných alternatívach 
Pasú enie navrhovaných alternatív z hľadiska majetkoprávnych a vlastníckych vzťahov 
Pasú enie navrhovaných alternatív z hľadiska nárokov na financovanie . 
Záver čné odporúčanie 
Struč á charakteristika výsledného variantu 
Vyho notenie návrhov 
Dada ie štúdie v 6 tich vyhotoveniach v tlačenej forme, digitálna forma 2 x CD ( pdf, xls, 

dwg, d c) 


