Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 až 565 obchodného zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník)

1. Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ:
v zastúpení:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:

Obec Ždiar
Ing. Pavol Békeš
VÚB a.s. Poprad
27127562/0200
00326780

1.2.

Ing.arch.Eva Mačáková URBA,
Ing. arch. Eva Mačáková
UniCredit Bank
6686067003/1111
17240468
1024279025

Zhotoviteľ:
v zastúpení:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je vypracovanie Zmien a doplnkov č. 14 ÚPN – O Ždiar
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a
odberateľ sa zaväzuje odobrať a zaplatiť vypracovanie diela za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3. Obsah predmetu zmluvy
Obsahom predmetu zmluvy je spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN – O Ždiar č. 14
3.1.

Obsah Zmien a doplnkov bude nasledovný:

č.
lokalita
lok.
Horný koniec
14 a Plochy
rekreácie
cestovného
ruchu

14 b

č. parciel

a

penzión Strachan

popis

2581/75,
2581/46,
2581/63, 3810/1, 3810/10,
3810/11, 3810/12 a časť p.
č. 2581/52

Zrealizovaná prestavba a prístavba objektu,
využitia pridružených pozemkov

zmena funkčného

časť p. č. 2581/52

zmena regulatívu podlažnosti pre tento objekt
a prestavba a prístavba objektu penziónu

podľa skutočnosti

Stred obce

14 c

Hotel Tatra

Bachledova dolina
14 d 1 rodinný dom

1992/7,
1992/5,
1976/1, 1975/2

346/1

1986/1,

Zmena regulativ podlažnosti týkajúcich sa tohoto objektu, zmeny
kapacity a zastavanej plochy hotela
Presun navrhovaného rodinného domu bližšie ku komunikácii,
povodně bol navrhnutý při navrhovanej komunikácii, ktorá ešte nie je
zrealizovaná. Zrušenie povodně navrhovaného rodinného domu

2
3.2.
Počet vyhotovení
Dokumentácia bude pozostávať z textovej a grafickej časti, zhotovená bude v 3 vyhotoveniach.
4.
Termín plnenia
Etapa
Termín plnenia
Zmeny a doplnky, Oznámenie o startegickom
do 28. 12. 2012
dokumente
Prerokovanie
od 28. 12.2012.
do 15.2.2013
(bez Správy SEA)
Čistopis
do 30 dní od prevzatia vyhodnotenia
pripomienok od obstarávateľky
5. Cena za dielo
Výkon
Penzión Strachan
Hotel Tatra
Bachleda
Cena celkom

Cena (EUR)
1000
1000
300
2 300,00€

Spracovateľ ÚPN nie je platca DPH.
6. Osobitné dojednania
Obstarávateľ poskytne spracovateľovi:
 hranice riešeného územia
 všetky územnoplánovacie a ostatné podklady, ktoré sa majú použiť pre spracovanie zmien a doplnkov
územného plánu s určením ich záväznosti a vyhodnotením možnosti ich využitia
 projektové dokumentácie, zadania, štúdie spracované pre obec, schválené územné rozhodnutia a
stavebné povolenia
 ďalšie podklady, ktoré sa majú premietnuť do zmien a doplnkov územného plánu
7. Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany si vyhradzujú právo odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého, alebo opakovaného porušenia
zmluvy druhou stranou.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné
zmluvné účely.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde medzi nimi k nezhodám, ktoré nerieši táto zmluva, budú sa riadiť
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení
na webovom sídle.
Meniť, alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú
riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
Spracovateľ môže pri oneskorených platbách uplatniť úrok z omeškania.
V Ždiari dňa 14. 12. 2012
Signet
Potvrdenie objednávateľa

signet
Potvrdenie zhotoviteľa

