
Zmluva o dielo na zákazku: 

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK 

- Inžinierska č innos ', vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov 

Časť 6: úsek - Púchov - Nosická priehrada 

uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zakonník v znení neskorš1ch predpisov (daleJ len .. zmluva„) 

medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

zastúpený: 

osoba oprávnená na ro ovanie: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IBAN: 

IČO· 

DIČ: 

Zhotoviteľ 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Právna forma: 

Osoby opravnene na r kovanie: 

Bankové spoienie: 

Čislo účtu 

IBAN: 

IČO 

DIČ : 

IČ DPH: 

Registrácia 

Trenč i ansky samosprávny kraj 

K dolnej stanici 7282/20A. 911 01 Trenčín 

Ing. Jaroslav Baška, predseda 

Mgr. Rastislav Hauk, pro1ektovy manažér 

Štátna pokladnica 

7000504489/8180 

SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

36126624 

2021613275 

(ďalej len ,.Objednávateľ") 

a 

emPulse, s. r. o. 

Revolučna 10, 010 01 Žilina 

spoločnosr s ručením obmedzeným 

Ing. Miloš Martinka konater 

Všeobecná úverova banka, a.s 

2940515556•0200 

SK 49 0200 0000 0029 4051 5556 

44763247 

2022824287 

SK2022824287 

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel Sro .. vložka č 51278/L 

(ďalej len .zhotov1ter·) 

1. 



Čl. 1 

PREDMET ZMLUVY 

1.1 Zhotoviteľ sa zav· zuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 zmluvy (ďalej len „dielo"), inžiniersku činnosť 
uvedenú v článku 3 zmluvy (ďalej len „inžinierska činnost"') a zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 
podľa článku 4 z luvy (ďalej len „majetkovoprávne vysporiadanie") s cieľom nadobudnutia právoplatného územného 
rozhodnutia stavb v súlade s Opisom predmetu zákazky, ktorý tvori Prílohu č . 1 tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 
zaplatiť za vykon níe diela a za uvedené činnosti cenu uvedenú v článku 7 tejto zmluvy. 

1.2 Zhotoviteľ musí o jednávateľovi preukázať pred podpisom tejto zmluvy, ale aj kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy na 
základe požiadav y objednávateľa , že má zabezpečenú odborne spôsobilú osobu na projektovanie dopravných stavieb. 
Odborná spôsob osť bude dokladovaná predložením originálu alebo úradne overenej kópie osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti pre rojektovaníe dopravných stavieb vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zákona 
SNR č. 138/199 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov - osv dčeníe A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo -
vykonávanie kom lexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb. 

Čl. 2 

PREDMET DIELA 

2.1 Zhotoviteľ sa z väzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje 
a odovzdá proje tovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie stavby pre časť 6 - úsek - -Púchov - Nosická priehrada v 
12 vyhotoveniac v tlačenej forme a 2 x v digitálnej forme na CD, resp. DVD alebo inom pamäťovom médiu (ďalej len 
„PO"). 

2.2 Na predmet di la v zmysle tohto článku sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
v platnom znení 

2.3 Výkresovú časť dokumentácie je zhotoviteľ povinný dodať vo formáte dwg alebo dgn, textovú a tabuľkovú časť vo 
formáte .doc a . ls, obrázkovú časť vo formáte .pdf a jpg a kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf. 

2.4 Podrobný rozsa a obsah predmetu diela podľa tohto článku je uvedený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - Opis predmetu 
zákazky súťažn ·ch podkladov objednávateľa pre verejné obstarávanie vyhlásené objednávateľom vo Vestn íku verejného 
obstarávania č. 56/2015, pod ozn. 25624 - MSS. 

Čl. 3 

PREDMET INŽINIERSKEJ ČINNOSTI 

3.1 Zhotoviteľ sa z väzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude vykonávať 
inžiniersku činn sť pre územné rozhodnutie stavby (ďalej len JČ ") pre časť 6 - úsek- - Púchov - Nosická priehrada. 

3.2 Podrobný rozs h a obsah predmetu IČ podľa tohto článku je uvedený v Prílohe č . 1 tejto Zmluvy - Opis predmetu 
zákazky súťažn ·ch podkladov pre verejné obstarávanie vyhlásené objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania 
č. 256/2015, po ozn. 25624 - MSS. 

Čl. 4 

MAJETKOVOPRÁVNE VYSPORIADANIE POZEMKOV 

4.1 Zho toviteľ sa aväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude vykonávať 

majetkovopráv e vysporiadanie stavby (ďalej len ,.MPV") pre časť 6 - úsek - - Púchov - Nosická priehrada. 

2. 



4.2 Podrobný rozsah obsah predmetu MPV podľa tohto članku je uvedený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy · Opis predmetu 
zákazky sútažnýc podkladov pre verejné obstarávanie vyhlásené objednávateľom vo Vestníku verejného obstaravania 
č. 25612015, pod zn. 25624 - MSS. 

Č l. 5 

P DKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 

5.1 Objednávateľ po kytne zhotoviteľovi všetky potrebné doklady pre plnenie predmetu zmluvy, najmä trasu cyklotrasy. 
apod. 

5.2 V priebehu vyko ávania diela sa m1n1málne dva razy za mesiac uskutočni pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom 
a objednávateľo1 (ďalej len .,pracovné rokovanie") podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa Z pracovného 
rokovania sa vyh tovi zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania"), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a 
ktorý je podklad m v zmysle bodu 5.3 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní objednávateľa 
informovať o sta e rozpracovanosti diela a vykonávania činnosti podľa tejto Zmluvy. Zoznam účastn íkov pracovného 
rokovania dohod 1e zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 7 dni vopred pred jeho konaním. 

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu súčinnosť. 
a to najmä pos ytovanim upresňujúcich alebo doplr'lujúcich udajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na 
splnenie predme u zmluvy v súlade s touto zmluvou. 

5.4 Objednávateľ p skytne zhotoviteľovi súčinnosť uvedenú v bode 5.3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom 
obidvoma zmluv ými stranami. 

5.5. Zhotoviteľ je po inný informovať objednávateľa o akýchkoľvek skutočnostiach týkajúcich sa plnenia predmetu zmluvy, 
najmä však o s utočnostiach ktoré môžu ohroziť splnenie tejto zmluvy v dohodnutých termínoch alebo zmariť alebo 
ohroziť naplnení účelu tej to zmluvy. 

5.6 V prípade nem "ností realizácie úplného MPV sa zmluvné strany zaväzujú rokovať o úpravách PO, za účelom vyriešenia 
vzniknuteho st u. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy. najmä zmeny v lehotach, predmete tejto zmluvy, apod, musia byť 
vykonané výluč e vo forme písomných dodatkov k tejto zmluvy, prrčom takéto dodatky môžu byť uzatvorené v súlade so 
zákonom o ver ·nom obstarávaní. 

Čl. 6 

TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

6.1 Zhotoviteľ sa väzuje doruči ť návrh PD v Jednom vyhotovení v tlačenej forme a 3x v digitálnej forme na CD. resp. DVD 
äťovom médiu do sídla objednávateľa do troch (3) mesiacov od účinnosti tejto zmluvy 

6.2 Dňom doruče 1a návrhu PO do sídla objednavateľa sa začína pripomienkové konanie . Účelom pripomienkového konania 
je zistenie skL točnost i, č i návrh PO spÍňa kvantitativne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných 
podkladoch a ohodnuté medzi zmluvnými stranami Na účely tejto zmluvy návrh PO nespÍňa kvantitativne a kvalitativne 
vlastnosti uve ené v tejto zmluve. ak má vady. ktoré su objednavateľom zistiteľné pri vynaložen í naležitej starostlivosti 
počas preber ieho konania, alebo nespÍňa aj dalš1e požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len ,.Zjavné vady"). 

6.3 Pripom1enkov konanie je skončené až vydaním právoplatného územného rozhodnutia. Do tej doby je zhotoviteľ povinný 
do navrhu P zapracovať prípadné pripomienky dotknutych organov, účastníkov konania, organizac1i a tretích osôb. 
Zhotoviteľ súl lasi , aby objednávateľ počas pripomienkového konania poskytol návrh PO na vyjadrenie príslušným 
orgánom a or anizáciám 

6.4 Ak objednáv tel počas pripomienkového konania zisti skutočnosť, že návrh PO má vady, oznámi písomne túto 
skutočnosť z otovi teľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotov i teľa (ďalej len .,oznámenie 
o zjavných va ách"). V oznámení o Zjavných vadách urči objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných vád. 

6.5 Zhotoviteľ je ovinný vykonať inž1n1ersku č1nnost . t.j. zabezpečil vydanie právoplatného (izemného rozhodnutia, vrátane 
zabezpečení majetkovoprávneho vysporiadania dotknutých pozemkov najneskôr do päť (5) mesiacov od účinnosti tejto 
Zmluvy. 



6.6 V prípade, ak obj dnávateľ v rámci pripomienkového konanía nezisti žíadne zjavné vady návrhu PO, prípadne zjavné 
vady boli odstrá né postupom podľa tohto článku , a zároveň zhotoviteľ zapracoval všetky relevantné pripomienky. 
objednávateľ pís ne vyzve zhotov i teľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení PD. 

6.7 O odovzdaní a pr vzatí PO a právoplatného územného rozhodnutia spíšu zmluvné strany preberací protokol. Preberací 
protokol sa vyhol ví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Na účely tejto zmluvy 
sa deň podpísan a preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň dodania diela a splnenie 
čínnost í podľa t to zmluvy a súčasne aj za deň prevzatia díela a činností podľa tejto zmluvy objednávateľom od 
zhotoviteľa. 

Čl. 7 

CENA PO, IČ a MPV, 

PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

7.1 Cena je stanove á v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len .zákon o cenách") 
a vyhlášky Minís erstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len 
„vyhláška") a sú v nej zah rnuté všetky náklady, či nnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho 
vykonania diela vykonanie činnosti podľa tejto zmluvy. 

7.2 Cena za dielo činnosti podľa tejto zmluvy je uvedená v Prí lohe č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kri térií na 
vyhodnoteníe p núk, ktorú zhotov i teľ predložil v procese verejného obstarávanía zákazky, ktorá tvorí predmet tejto 
zmluvy. Zhotovil ľ je oprávnený fakturovať cenu za predmet tejto zmluvy až po úplnom splnení predmetu teito zmluvy. 
Objednávateľ n oskytne žiadne preddavky. 

7.3 Zhotov iteľ vyho oví faktúru za predmet tejto zmluvy až na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma 
zmluvnými stra amí podľa článku 6 tejto zmluvy a to do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu Na účely 
faktu rácie sa z deň dodania predmetu zmluvy považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými 
stranami podľa lánku 6 tejto zmluvy. 

7.4 Splatnosť faktú je trídsať kalendárnych dní odo dňa jej preukázateľného doručenia do sídla objednávateľa. Zhotovíteľ 
vyhotoví faktúru v písomnej forme. 

7.5 Faktúra musí sahovať obligatórne náležítosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak faktúra nebude 
obsahovať vyš · e uvedené údaje alebo ak bude obsahoval nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru 
vrátiť zhotovitel vi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti 
takejto faktúry a prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni preukázateľného doručenia 
opravenej aleb doplnenej faktúry do sídla objednávateľa. 

Č l. 8 
SANKCIE 

8.1 V prípade om škanía zhotoviteľa s doručením PO, resp . jej časti v súlade s článkom 6 tejto zmluvy zaväzuje sa 
zhotoviteľ zapi tiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny PO bez DPH uvedenej v článku 7 za každý 
i začatý de1'l o eškania. 

8.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote 
uvedenej v člá ku 6 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur (slovom 
päťdesiat eur) a každý i začatý deň , pokiaľ porušenie povinností trvá. 

8.3 Za neosprave lnenú neúčasť zhotoviteľa na pracovnom rokovaní, alebo inom stretnutí vyžadovanom za účelom plnenia 
tejto zmluvy v niká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR (slovom: dvadsať eur), ak bol zhotoviteľ 
vyrozumený o ich konaní minimálne 3 pracovné dni vopred. 

8.4 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povin nosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v bode 8.1 
až 8.3 tohto č ánku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 Eur (slovom tridsať eur) za 
každý i začať deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá a za každé takéto porušenie samostatne. 

8.6 Týmto č l ánka nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením 
povinností vy lývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

4. 



8.7 V prípade vzájo ných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. 
Obchodného zák nníka. 

ČL. 9 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA, 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝKON IČ A 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝKON MPV 

9.1 Zhotoviteľ sa za äzuje, že pri vykonávaní predmetu zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou , bude 
dodržiavať usla venia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike 
a príslušné techní ké normy vzťahujúce sa na predmet zmluvy. 

9.2 Zhotoviteľ sa z väzuje, že predmet zmluvy vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných 
podkladoch, že b de mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez vád. 

9.3 Ak pri vykonáva1 í predmetu zmluvy zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností predmetu zmluvy alebo 
spôsobu jeho vyk návania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa 
príslušnými píso nými pokynmi objednávateľa . písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcimi sa týchto neiasností 
a zápismi z prac vných stretnutí (bod 5.2 článku 5). 

9.4 Zhotoviteľ sa z väzuje odstránil vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom 
nasledujúc m po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 6 tejto zmluvy, a 
končí uplynutím iatich rokov, a to bezodplatne a v lehote určenei objednávateľom (ďalej len „lehota na odstránenie 
vady' ). Záručná oba sa predÍži o dobu, počas ktorej dielo neplnilo svoju funkciu z dôvodu vady spôsobenej konaním 
Zhotoviteľa. Za vadu diela sa považuje aj jeho akýkoľvek nedostatok a/alebo osobitná požiadavka, ktorého 
odstránenie/zapr covaníe požaduje stavebný úrad, príp. iná dotknutá inštitúcia v súvislosti s účelom použitia diela podľa 
tejto Zmluvy 

9.5 Objednávateľ s zaväzuje oznámiť vadu diela zhotovitelovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len 
„oznámenie o va e"). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne urči aj lehotu na odstránenie vady. Zhotovíte!' 
sa zaväzuje v Ie ote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla 
objednávateľa p somné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednáva teľa na odstránenie vady v súlade s 
týmto bodom. O jednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť. že vada diela bola odstránená, až po 
jej skutočnom o stránení. 

9.6 Zhotoviteľ zodp vedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi pri realizácii stavby zhotovenej v rozsahu a v 
kvalite podľa pr dmetu tej to zmluvy a to za vady diela, ktoré sa pri realizácii stavby prejavili ako technicky nemožné. 
Tejto zodpoved osti sa Zhotoviteľ nezbaví ani odstránením vady v zmysle ustanovení tohto článku. Na základe 
uvedeného uhr í zhotoviteľ všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi. 

9.7 Zhotoviteľ nez povedá za vady diela a vzniknuté škody. ktoré bolí spôsobené použitím podkladov a informácií 
poskytnutých O jednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich chyby, resp. 
nespôsobilosť, lebo ak na ne Zhotoviteľ písomne upozornil a Objednávateľ na ich použití napriek tomu trval. 

Čl. 10 

VLASTNÍC E PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, AUTORSKÉ PRÁVO 

1O.1 Nebezpečenst o škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávatela dňom podpísania preberacieho 
protokolu obo a zmluvnými stranami podla článku 6 tejto zmluvy. 

10.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákolvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spÍňa náležitosti 
autorského di a podľa autorského zákona, zhotoviteľ udeľuje. objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 6 
tejto zmluvy Ii enciu, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), tak aby dielo mohol 
použivať na vl stnú potrebu. a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, pre potreby vyhotovenia PO pre ďalší 
alebo vyšší st 1peň konania, ktorého cieľom je právoplatné stavebné povolenie, alebo ako podklady pre plnenie úloh 
objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. resp. inej činnosti . Objednávateľ je tiež 
oprávnený ti o predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej 

5. 



samosprávy pre lnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotov iteľ zároveií udeľuje dňom prevzatia diela 
v zmysle čl. 6 obj dnávateľovi právo udeliť tretej osobe súhlas na použite diela v rozsahu udelenej licencie a tiež súhlas 
na postúpenie lic ncie. 

10.3 Zhotoviteľ vyhlas je, že je oprávnený vykonávať práva k dielu vo svojom mene a na svoj účet, je oprávnený s týmto 
dielom nakladať udeliť súhlas na jeho použitie a za týmto účelom má usporiadané všetky vzťahy s jednotlivými autormi 
diela bez ohľadu a to, či sa jedná o zamestnancov, alebo zmluvných partnerov Zhotovi teľa . Zhotovi teľ taktiež vyhlasuje, 
že dielo nie je zat žené právami tretich osôb 

10.4 Zmluvné strany s zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 10.2 tohto článku Je zahrnutá v celom rozsahu 
v cene uvedenej článku 8 tejto zmluvy. 

Čl. 11 

ZÁNIK ZMLUVY 

1 . 1 Táto zmluva za ikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou 
zmluvných strán písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou 
objednávateľa. 

1 .2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku 
zmluvy dohodou '). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných 
povinností alebo ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

1 .3 Odstúpenie od mluvy musi mať pisomnú formu, musi byt doručené druhej zmluvnej strane (ktorá SVOJU povinnosť 
porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné 
porušenie zmluv ých povinnosti zhotoviteľom sa považuje aj neodstránenie zjavných vád diela uvedených v oznámení 
o zjavných vadá h v lehote uvedenej v článku 6 tejto zmluvy, nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 1 . 1 
tejto zmluvy ale o postúpenie akýchkoľvek pohľadávok {práv) vyplývajúcich z tejto zmluvy na tretiu osobu podľa bodu 
13.3 tejto zmluv . 

A Pre právnu úpra u odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia 
ustanovenia§ 3 4 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v znení neskorších predpisov . 

. 5 Objednávateľ m právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo 
uviedol nepravd vé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak 
zhotoviteľ neza · e, preruši alebo zastavi vykonávanie predmetu tejto zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane 
objednávateľa lebo z dôvodov skutočnosti, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri 
vynaložen i nále itej starostlivosti , ktorú možno od neho požadovať. 

.6 Každá zmluvná !rana je oprávnená odstúpiť od zmluvy ai v prípade. ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich 
povinností pods tným spôsobom . 

.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musi mať pisomnú formu . Výpovedná 
lehota je jeden esiac a začína p lynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, 
v ktorom bola v· poveď doručená do sidla zhotoviteľa . 

1 .8 V pripade výpo ede zmluvy podľa bodu 11. 7 tohto článku má objednávateľ nárok. aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch 
týždňov odo d" uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručenim do jeho sídla, resp. tie čast i diela, z ktorých 
povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania. v stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku 
dňu uplynutia v povednej lehoty. 

11.9 V prípade výpo ede zmluvy podľa bodu 11 . 7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny za 
splnenie predm tu zmluvy uvedenú v článku 7 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na predmete zmluvy ku 
dňu uplynutia ýpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 7 tejto 
zmluvy. 



Čl. 12 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

12. 1 Zhotoviteľ sa zav· zuje v lehote štrnástich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doporučene doručiť do sidla 
objednávateľa os edčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ uzatvoril pre pripad zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevá zkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva") na poistnú sumu 
minimálne vo výš e celkovej ceny za predmet zmluvy bez DPH. 

12.2 Pre vstup na neh uteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie predmetu tejto zmluvy, zhotoviteľ 
zabezpečí na sv je náklady s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok 
uvedených v prís ušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a podľa 
súťažných podkl ov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ . 

12.3 Zhotovi teľ sa zav ·zuje predmet tejto zmluvy nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené 
v tejto zmluve. stanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej 
republike tým nie sú dotknuté. 

12.4 Zhotoviteľ je opr vnený použiť sku točnosť, že vykonal dielo alebo činnosti podľa tejto Zmluvy na referencie. Musí však 
pritom chrán iť o rávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinn ·ch v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté. 

12.5 Zhotoviteľ sa z väzuje, že sa zúčastni územného konania . štátnej expertízy, všetkých rokovaní, pripadne stretnuti 
s verejnosťou a od„ a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce podľa tejto zmluvy 

12.6 Ak dôjde k z ene subdodávateľa oproti zoznamu, predloženého v ponuke, Zhotoviteľ je povinný predložiť 
Objednávateľovi zoznam subdodávateľov do piatich pracovných dni odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom. 

12. 7 V prípade, že očas plnenia zmluvy bude Zhotoviteľ chcieť zmeniť subdodávateľa musi postupovať v súlade s 
nasledujúcimi p dmienkami: 

12.7.1 Kaž á zmluva o subdodavke musí byť uzatvorená v písomnej forme a len s predchádzajúcim písomným 
súhl som objednavateľa. 

12.7.2. Obj dnávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe 
pre loženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácii o osobe bud(1ceho subdodavateľa, 
uve enia podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť subdodávatelom a čestné 

vyhl · senie. že navrhnutý subdodávateľ spÍňa podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

12.7.3 Obj dnávateľ si splnenie podmienok podľa zákona o verejnom obstarávaní u navrhovaného subdodávateľa 

ove í na Úrade pre verejné obstarávanie, prípadne vyžiadaním si dokladov. 

12. 7.4 V rípade, že navrhovaný subdodávateľ nespÍňa podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní 
Obj dnávateľ neudelí súhlas so zmenou subdodávateľa . V takom prípade je Zhotoviteľ povinný navrhnúť 
no ·ho subdodávateľa . ktorý bude spÍňať podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

12.7.5 Ob dnávateľ oznam1 Zhotovitelovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o 
su dodávke na1neskôr do 5 dní od obdŕžania žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak Objednávateľ neoznámi 
sv · nesúhlas do 5 dní odo dňa obdŕžania žiadosti o schválenie, má sa za to, že Objednávateľ nemá výhrady 
k v· beru subdodávateľa a Zhotoviteľ je oprávnený uzatvor i ť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, 
na áklade ktorých bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy. 

Čl. 13 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1 Práva a povi ností zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a o tatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

13.2 Zmluvu je ožné meniť a dopiňať len na základe číslovaných , štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán 
podpísaných, písomných dodatkov. Zmluvné strany sú povinné pri uzavretí dodatku k zmluve postupovať v súlade so 
zákonom o v rejnom obstarávaní. 

+. 



13.3 Zhotoviteľ nie je právnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa 
dohodnúť s treťo osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho 

písomného súhla u objednávateľa 

13.4 Zmluva je vyhoto ená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ 

13.5 Zmluva nadobúd platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnost dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na w bovom sídle objednávateľa . 

13.6 Zmluvné strany rehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich 
prejavom vôle a s oj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. 

Príloh ktoré sú neoddel teľnou súčasťou te to Zmluv : 

1. 
2. 

Opis predmetu zákazky 
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

TlléJJ~ÍIJE V .. „ .. „„„ . „ „„„„„ .. ďa .. „ „„ „ 

Objednáva teľ: 

„ Y.„.„„„„. „ .. . „ .. „ .. „ .. . „ . 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda TSK 

- Z SEP. 2016 V Žiline, dňa 

Zhotoviteľ: 

'· ' 



Príloha č. 1 zmluvy ..- Opis predmetu zákazky 

Vypracovanie projeKtovej dokumentácie k vybudovaniu bezpečnej cyklotrasy popri rieke Váh 
v Trenčianskom kra i, výkon inžinierskej činnosti so zabezpečen ím práva k pozemkom - oslovenie 
vlastníkov dotknutý1 h pozemkov, uzatvorenie zmlúv o budúcej kúpnej zmluve , nájomnej zmluve, 
o zriadení vecného t re mena .. . atď . medzi vlastn íkmi pozemkov a TSK. 

Cyklotrasa začína ~a hranici Trenčianskeho kraja s Trnavským krajom od katastra Horná Streda, 
pokračuje smerom ~a Nové Mesto nad Váhom cez Trenčín, Púchov, Považskú Bystricu na hranicu 
Trenčianskeho a Žili 1ského kraja . 

Cyklotrasa bude sl1 žiť nielen ako prepojenie turisticky významných lokalít s možnosťou športového 
vyžitia pre turistov, či rodiny s deťmi , ale i ako bezpečná alternatívna doprava do zamestnania pre 
obyvateľov regiónu. 

Rozdelenie úsekov pre každý úsek bude uzatvorená samostatná zmluva 

C register E reg ister SPOLU 

počet počet počet počet počet počet 

úsek pozer nkov vlastníkov dÍžka pozemkov vlastníkov dÍžka vlastníkov pozemkov dÍžka 

A1. 

H.Streda -

1 
N.Mesto 15 4 9176 6 82 3867 86 21 13043 

A2. 

N.Mesto Trenčin 3 92 18021 18 222 331 5 314 24 21336 

A3. 

Trenčín -
Dubnica nN 
priem.park 8 446 9739 1 15 3824 461 29 13563 

A4. 

Nemšová-
Dubnica nN · 
Ladce ~5 16 13295 9 40 1924 56 24 152 19 

AS. r-= Ladce · Púchov 16 539 8657 25 3626 1044 41 12283 

A6. 

Púchov - Nos1cka 
priehrada 2 5 3784 2 255 134 260 4 3918 

A7. 

Považská Bystrica 
- hranica 
Ž11in.samosprav. 
kraja 61 179 8041 5 11 840 190 66 8881 

q. 



v 
1. polohopisné a vý kopisné zameran ie územia s overenými sieťam i 
2. zabezpečenie pri skumov: geologický. dendrologický, 0100(50) 
3. zabezpečenie ge metrických plánov 
4. zakreslenie trasy o katastrálnej mapy s výpisom dotknutých pozemkov a vlastníkov podľa úsekov 

a katastrálnych ú emí (úsek, k. ú., čí slo parcely, výmera, druh pozemku, vlastník , č íslo LV, záber z 
pozemku) 

5. vypracovanie pro ektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 

Dokumentácie budú vypracované v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinnýc v Slovenskej republ ike, platných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo. 
Dokumentácie musi byť vypracované v úzkej súčinnosti so starostami dotknutých obcí a Trenčianskym 
samosprávnym kr jom , Oddelením investícií, životného prostredia a územného plánovania. 
Dokumentácie budú vypracované v slovenskom jazyku, osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou v 
zmysle zákona S R č. 138/1992Zb. o autorizovaných arch itektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v znení eskorších predpisov. 

Obsah a rozsah DÚR - podľa zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v není neskorších predpisov. vyhlášky č . 453/2000Z.z . ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stave ného zákona a technických podmienok (dalej len „TP") 07/2014 Navrhovanie 
cykli stickej infraštr ktúry vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR; v 
rozsahu primerane k vykonávanému dielu . 

Dokumentácia mus byť: 

1. členená na stav bné objekty (cyklotrasa, lávka, drobná architektúra.) a to podľa daných úsekov, 

2. dodaná v t lače ej forme v 12-tich vyhotoveniach v tlačenej forme, dig itálna forma 2 x CD (pdf, xls, 
dwg, doc). 

Inžinierska činnosť re územné rozhodnutie zahŕňa 
1. prerokovaní dokumentácie s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, správcami inžinierskych sietí a 

s dotknutými právnickými a fyzickými osobami za účelom začatia územného konania, 
2. zabezpečení všetkých potrebných dokladov, povolení a vyjadrení dotknutých orgánov pre: 

územné kon nie, búracie povolenie, ohlásenie drobnej stavby, ohlásenie stavebných úprav, 
3. podanie ná rhu na začatie územného konania na príslušný stavebný úrad, účast na konaní , 

organizačné zabezpečen ie konania za účelom získania územného rozhodnutia. 

Ma etkovo rávne v s oriadanie ozemkov zahŕňa : 

1. osloven ie vl stníkov dotknutých pozemkov, 
2. v prípade p reby úplná identifikácia vlastníkov dotknutých pozemkov. 
3. zabezpečene dokladov súvisiacich s vlastníkmi - výpisy z l istov vlastníctva, pozemkovoknižných 

vložiek ale o ostatné doklady z katastra nehnuteľnosti , a ak nie sú zapísané v katastri 
nehnuteľno í iné vlastnícke doklady - napr. kópie dedičských rozhodnutí , darovacie zmluvy, 
apod. , 

4. uzatvorenie zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, nájomnej zmluve, o zriadení vecného bremena .. .. 
atď . medzi lastníkmi dotknutých pozemkov a TSK - predloženie všetkých dokumentov na podpis 
štatutárneh orgánu TSK prostredníctvom príslušného organizačného útvaru TSK . 

Zákazka zahŕňa aj vykonan ie ďalších úkonov, ktoré nie sú v súťažných podkladoch výslovne 
pomenované, ak udú potrebné na splnenie zákazky. 

10. 



V prípade, že nedôj e k dohode s vlastníkmi pozemku v uzatváraní kúpnej , alebo nájomnej zmluvy je 
možnosť uzatvoriť odatok zmluvy medzi dodávateľom a TSK v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní 

Zákazka je rozdelen na časti podľa jednotlivých úsekov ako sú uvedené vyššie . 



Návrh uct ádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Časť 6: úsek - Púchov - Nosická priehrada 

Uchádzač - obchodné meno: 

Síd lo: 

IČO: 

zastúpený: 

časť úsek 
Lehota 
plnenia 

emPulse, s.r.o. 

Revolučná 1 O, 01 O 01 Žilina 

44 763 247 

Ing. Miloš Martinka, konateľ 

Predmet zákazky / Názov výdavku 

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie: 
polohopisne a výškopisné zameranie územia s overenými sieťami 

-zabezpečenie prieskumov: geologický, dendrologicky, 0100(50) 

-zabezpečenie geometrických plánov 

.zakreslenie trasy do katastrálnej mapy s výpisom dotknutých 
pozemkov a vlastnikov podľa úsekov a katastrálnych územi (úsek, 
k. ú„ číslo parcely, výmera, druh pozemku, vlastnik , čislo L V, záber 
z pozemku) 

-vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 

2.lnžinierska činnosť pre územné rozhodnutie 

-prerokovanie dokumentácie s dotknutými verejnoprávnymi 
orgánmi, správcami inžinierskych sieti a s dotknutými právnickými a 

do 7 fyzickými osobami za účelom začatia územného konania, 

časť 6 

„úsek 
Púchov -
Nosická 
priehrada" 

mesiacov 
od 

účinnosti 

zmluvy 

Celková cena za predn ~t zákazky 

-zabezpečenie všetkých potrebných dokladov, povolení a vyjadreni 
dotknutých orgánov pre: územné konanie, búracie povolenie, 
ohlásenie drobnej stavby, ohlásenie stavebných úprav, 

- podanie návrhu na začatie územného konania na prislušný 
stavebný úrad, účasť na konani, organizačné zabezpečenie konania 
za účelom ziskania územného rozhodnutia. 

3.Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 

-oslovenie vlastnikov dotknutých pozemkov, v prípade potreby 
úplná identifikácia vlastnikov dotknutých pozemkov, zabezpečenie 
dokladov súvisiacich s vlastnikmi - výpisy z listov vlastníctva, 
pozemkovoknižných vložiek alebo ostatné doklady z katastra 
nehnuteľností, a ak nie sú zapísané v katastri nehnuteľností iné 
vlastnicke doklady - napr. kópie dedičských rozhodnuti, darovacie 
zmluvy, apod„ uzatvorenie zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, 
nájomnej zmluve, o zriadení vecného bremena„„ atď . medzi 
vlastníkmi dotknutých pozemkov a TSK - predloženie všetkých 
dokumentov na podpis štatutárneho orgánu TSK prostrednictvom 
príslušného organizačného útvaru TSK. 

SOM I ~JIE SOM F LATCA DPH - nehodiace sa preškrtnite 

Sadzba DPH 
Cena % 

v Eur bez DPH 

16 395,00 

8 197,50 

8 197,50 

Cena 
v Eur bez DPH 

32 790,00 

v Eur 

3 279,00 

1 639,50 

1 639,50 

Sadzba DPH 
% 

v Eur 

6 558,00 

V Žiline, dňa lng. 1iloš \Madin~O. konate~ 

\ 

Cena celkom 
v Eur s DPH 

19 674,00 

9 837,00 

9 837,00 

Cena celkom 
v Eur s DPH 

39 348,00 
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