
Zmluva na dielo 
                                          

uzavretá podľa  §  536 až 565 obchodného zákonníka č. 513/1991 
(Obchodný zákonník) 

 
 

1. Zmluvné strany 
 

1.1.  Objednávateľ:              Obec Hudcovce 
        
 štatutárny zástupca:                Ing. Martina Bodnárová, starostka obce 
        bankové spojenie:       Prima banka Slovensko a.s. 
       IBAN:                     SK15 5600 0000 0042 5103 5003 
    IČO:                              00323012 
    DIČ:    2021232587 

 

1.2.  Zhotoviteľ:                 URBA s.r.o., Jakobyho 14, 040 01 Košice 
 

         Štatutárny zástupca:           Ing. arch. Eva Mačáková 
        Bankové spojenie:    UniCredit Bank Czech republik and  Slovakia, a.s.   
          IBAN:    SK31 1111 0000 0012 1862 5008  

  IČO:                            47 221 801 
        DIČ:    2023800911 
  IČ DPH:    SK2023800911   

 
 

2. Predmet zmluvy 
 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví a dodá dielo: 

 
Územný plán obce Hudcovce 

 
2.2.  Obstarávateľ sa zaväzuje prebrať predmet zmluvy a zaplatiť za zhotovenie diela dohodnutú cenu za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
 
 

3. Obsah predmetu zmluvy 
 
Prieskumy a rozbory: 

Grafická časť v rozsahu riešeného územia:  
▪ Výkres širších vzťahov        M 1 : 50 000 
▪ Krajinnoekologický plán  (katastrálne územie obce)     M 1 : 10 000 
▪ Problémový výkres  (zastavané územie obce)      M 1 :   2 880 
 
Textová časť 
▪ Sprievodná správa 

 
Návrh územného plánu: 

Grafická časť v rozsahu riešeného územia:  
 
▪ Výkres širších vzťahov        M 1 : 50 000 
▪ Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia  M 1 : 10 000 
▪ Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekolog. stability M 1 : 10 000  
▪ Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a koncepcie verejného 

dopravného vybavenia        M 1 :   2 880 
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▪ Výkres technickej vybavenosti        M 1 :   2 880 
▪ Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy (PP a LP) na nepoľnohospodárske 

účely          M 1 :   5 000 
 
Textová časť: 
▪ Sprievodná správa  
▪ Záväzná časť ÚPN-O  
▪ Vyhodnotenia perspektívneho použitia PP a LP na   nepoľnohospodárske účely 

 
 

3.2. Počet vyhotovení  
 
1. Prieskumy a rozbory: 2 x,   
2. Návrh       ÚPN - O:  3 x,   
3. Čistopis    ÚPN - O:  4 x,  (z toho 1 je príloha k žiadosti o § 25) 
4. v elektronickej podobe:  1x textová a grafická časť  - súbory  „ pdf“, jpg 

 
 
 

4. Termín plnenia 
 
Prieskumy a rozbory    do 15.06.2022 
Zadanie    do 15. 08.2022 
Návrh    ÚPN - O:   do 30. 09.2023 
Čistopis ÚPN – O   do 60 dní od prevzatia vyhodnotenia pripomienok k návrhu ÚPN-O  
 
 
 

5. Cena za dielo 
 
Cena za spracovanie  Územného plánu obce  

Výkon Cena bez DPH v EUR DPH v EUR Cena s DPH v EUR 

Prieskumy a rozbory  1 000,00 200,00 1 200,00 

Zadanie 500,00 100,00 600,00 

Návrh  ÚPN – O 14 800,00 2 960,00 17 760,00 

Čistopis 200,00 40,00 240,00 

Spolu 16 500,00 3 300,00 19 800,00 

Spracovateľ je platca DPH.  
 
Návrh ÚPN bude spolufinancovaný z dotácie  Ministerstva dopravy a výstavby v zmysle §2 písm. c) zákona č. 
226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v znení neskorších 
predpisov. 
 
Platba za dielo sa uskutoční  po odovzdaní jednotlivých etáp  na základe faktúry do 14 dní nasledovne: 

1. Prieskumy a rozbory, Zadanie 
2. Návrh ÚPN-O 
3. Čistopis ÚPN-O 

 
6. 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. 
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Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde medzi nimi k nezhodám, ktoré nerieši táto zmluva, budú sa riadiť 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

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 piatich  vyhotoveniach, z ktorých  tri obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. 

Spracovateľ môže pri oneskorených platbách uplatniť úrok z omeškania. 
 
 
V Hudcovciach, dňa  25.11. 2021 

Potvrdenie objednávateľa:                                                      Potvrdenie zhotoviteľa: 

 

 

 

 

Ing. Martina Bodnárová      Ing. arch. Eva Mačáková 
        starostka obce        konateľka URBA s.r.o. 


