
zmluva o dielo
č.7004-22

zmluva o dielo
uzavretá podťa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

čl. 1
zmluvné strany

1.1 objednáVatel : obec Svinica
sídlo: svinica 282
Štatutárny zástupca : lng. l]ubomír Šimko, starosta obce
lčo: 00324761
e-mail : starosta@obecsvinica,sk

,l ,2 Zhotovitel' : ARKA - architektonická kancelária
spoločnost' s ručením obmedzeným

Sídlo: zvonárskaz3
040 01 Košice

Štatutárny zástupca: lng, arch. Dezider Kovács, konatel' spoločnosti
lčo: 00594342
DlČ: 2020480473
Banka: VÚB, a, s. Košice
IBAN: sK93 0200 0000 0000 1740 8512
e-mail : arka@arka-sro.eu

čl. 2, Predmet zmluvy

2.1. Zhotovitel' sa zavázqe, že pre objednáVatela V rozsahu a za podmienok, dohodnulých V tejto
zmluve, Vypracuje a objednáVatel'ovi dodá dokumentáciu ,,zmenv a doplnky k Uzemnému
plánu obce svinica č.2 " v zmysle zaslanej cenovej ponuky,

2,2. Predmetom riešenia zmien a doplnkov k Územnému plánu obce Svinica bude zmena Vo
funkčnom Využití a priestorovom usporiadaní lokalít:

- doplnenie parcely č. E-232l1 na lBv
- zmena funkčného Využitia na parcelách ó:.c-1093/3, c-883i2
- zmena na rozvoj cestovného ruchu a turizmu - zapracovanie p.č,: E-834/1 ,836/1 ,836/10,
- 880/2, 880/6
- doplnenie parce|y č, c-942l1,ako celok p, č. E-319 na lBV
- doplnenie parcely č. E- 250 na lBV, svinica je zapracovaná 1/3 Výmery V ÚPD, zmena Využitia parcela č:E-673, rekreácia a turizmus na lBV
- zmena funkóného Využitia plochy priemysel na lBV, p.č, C-1o93l2, E- 795119
- zmena na p,č,E-795l39 výmaz lBV

2.3. Objednávatel'sa zavázuje, že vypracovanú dokumentáciu Zmien a doplnkov k Územnému plánu
obce Svinica prevezme a za jej Vypracovanie zaplatí zmluvne dohodnutú cenu, Zároveň sa
zavazuje poskytnút' zhotovitel'ovi potrebné podklady a spo|upósobiť s ním V priebehu
spracováVania a prerokováVanie dokumentácie.

ě1.3. Rozsah a obsah dokumentácie

3.1. Zmeny a doplnky budú Vypracované podl'a požiadaviek zákona č. 5011976 zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon|, V znení jeho neskorších zmien a doplnkov a
v rozsahu a podrobnostiach, zodpovedajúcich požiadavkám vyhlášky MZP SR čls. 55/2001 Z.
z, o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,



3.2. Do dokumentácie budú zapracované opíáVnené a akceptované pripomienky dotknutých
orgánov, organizácií a Verejnosti, ako aj požiadavky VyplýVa,iúce z posúdenia postupu
obstarávania.

3.3. Zmeny a doplnky územného plánu obce budú obsahovo a rozsahovo primerane zodpovedal'
požiadavkám §'l1, ods. 5 stavebného záRona a budú pozostáVat' z textovej a výkresovej časti,
Dokumentácia zmien a doplnkov bude Vypracovaná V digitálnej forme a orgánu územného
plánovania, kton/m je obec sVlNlcA, bude odovzdaná V štyroch printových vyhotoveniach a v
jednom elektronickom vyhotovení (CD-pdf),

3,4, Objednávatel'si za osobitnú úhradu nákladov, potrebných na rozmnoženie a adjustáciu, móže u
zhotoviteía Vyžiadeť aj ďalšie Vyhotovenia dokumentácie, alebo jej časti.

čl. 4. Čas plnenia

4.1, zmeny a doplnky k t]Jzemnému p|ánu obce sVlNlcA budú odovzdané d o 25. 5. 2022.

čl. 5. Cena a platobné podmienky

5,1. Cena za zhotovenie zmien a doplnkov Územného plánu obce je dojednaná dohodou zmluvných
strán pod|'a §2 Zákona ó. 52611990 zb. o cenách, V znení jeho novších ustanovení.

5,2. Podkladom pre stanovenie zmluvnej ceny je ponuková cena zhotovitera.

5.3, Dohodnutá cena za riešenie zmien ÚPN je:

cena béz DPH 4.500,- Eur

DPH: 900,- Eur

cena s DPH 5.400,- Eur
(Slovom : Páťtisícštyristo eur)

5.4, Fakturácia zmluvne dohodnutej ceny sa uskutočnípo odovzdaní dokumentácie na prerokovanie,
splatnost' faktúry je do 14 dní od jej Vyhotovenia.

čl. 6. Spolupósobenie objednávatefa

6.1, objednávatel' sa zavázuje poskytnút' zhotovitelovi pred zaěatím prác Všetky potrebné technické
podklady pre Vypracovanie dokumentácie, pozostáVajúce najmá z upresnenej lokalizácie a
nárokov zmien a doplnkov. ostatné potrebné podklady, najmá mapové a územnotechnické, si
zhotovitel' zabezpeóí sám, alebo prostredníctvom orgánov územného plánovania.

6.2. obstaráVatel'ské práce, spojené s vypracovaním e prejednáVaním zmien a doplnkov územného
plánu mesta podra §2a Stavebného zákona zabezpeěí obec svinica, prostredníctvom osoby
odborne spósobilej pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie vzmysle ustanovení
tohto paragrafu. obstaráVaterské práce, dohody o nich a dósledky z nich Vyp|ýVajúce preto nie
sú predmetom tejto zmluvy.

6,3. objednávatel' má V priebehu celého spracováVania zmien a doplnkov územného plánu obce
právo na Výkon kontroly z hladísk stavu jeho rozpracovanosti, Prostredníctvom osoby odborne
spósobilej pre obstaráVanie, aj z hradísk úplnosti a kvality spracováVanej dokumentácie.

čl. 7. zodpovednosť za vady, zmluvné pokuty

7,1. Zhotovitel zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podra podmienok te]to
zmluvy, že bude mať Vlastnosti, dohodnuté V tejto zmluve a bude zodpovedať náležitostiam,
požadovaným pre UPD zákonom č. 50/1976 Zb. V znení jeho novších ustanovení a vyhláškou
MžP sR č. 55l2oo1 z.z.

7.2. zhotoviter sa zavázuje prípadné Vady dokumentácie, ktoré Vznikli jeho zavinením, odskániť na
základe Vyzvania objednáVatela bezodkladne a na VIastné náklady.



7,3- zhotovitet nezodpovedá za vady, ktoré boli spósobené použitím podkladov, prevzatých od
objednáVatela a zhotovitel' ani pri Vynaložení Všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnost', neúplnosť aIebo neaktuálnost',

7.4, Pri meškanl odovzdania dokumentácie má objednávatel právo účtovať zmluvnú pokutu Vo VýŠke

o,05 % z ceny diela za každý deň meškania, resp. o túto sumu znížit' príslušnú fakturáciu-

7.5. V prípade omeškania objednávatete s úhradou faktúry má zhotoviter práVo úótovať zmluvnú
pokutu Vo Výške 0,05 % z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania platby,

7.6. V prípade zrušenia Zmluvy alebo odstťlpenia od nej z dóVodov na strane objednávatela má
zhotoviteí práVo na úhradu nákladov plnenia V preukázanej Výške rozpracovanosti, najmenej
Však Vo Výške 30 % z celkovej dohodnutej sumy za Vypracovanie dokumentácie.

čl. 8. Všeobecné doJednania

8.1. objednávatel je opfávnený použiť dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, iba na účely
Vyplývajúce z tejto zmluvy, iné použitie je možné len so súhlasom autora,

8.2, Východiskové podklady Vráti zhotovitel po ukončení prác objednáVatelovi, zhotovltel sa
zavázuje, že získané podklady, údaje a výsledky neposkytne bez súhlasu objednáVatela tretej
osobe,

8,3, Zhotovitel' prehlasuje, že má odbornú spósobilost' podl'a Zákona NR SR č. 23612000 z.z.,
opráVňujúcu ho na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.

8.4, Péva a povinnosti objednáVatera izhotovitera, pokial'nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia
obchodným zákonníkom a predpismi s nim súVisiacimi.

8,5, zhotovitel je Viazaný týmto náVrhom zmluvy od dobyjeho doručenia objednáVatelovi.

čl. 9. záveřeěné ustanovenla

9,1. Zmluvu je možné meniť iba pisomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán.

9,2. Zmluva je Vyhotovená V štyroch Vyhotoveniach, z ktorých objednáVatel aj zhotovitel' disponujú
dvomi vyhotoveniami,

9.3, Zmluva nadobúda platnosť dňom iej podplsania poslednou zo zmluvných strán a účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

v svinici, dňa 13.4.o2Q22 v 69§ciac[{l_ňa 13. 4. 2022
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