podl,a 5 631 a nás|. občianskeho zákonníka

čl. r zvruvltÉsTRANY
1.1 objednávate|.
( d,olej

:

obstaróvotel,

obec Batizovce
)

Adresa: U|. štúrova29/2, O59 35 Batizovce

štatutárny zástupca
bankové spoje

n

: Ivan

čičmanec,starosta obce

ie: VUB Poprad, 25623562/0200

|Čo : 00326119
1.2. zhotovite|': Ing. arch. Ján Bátora, autorizovaný architekt sKA
(

d'alej spracovatel')

Ad resa

bankové spojenie

:

0370500643/0900

|Čo : 430 279 38

ČL' 2 PREDMET ZM LUVY
2.1. Predmetom zmluvy je

:

a) závázok spracovate|,a zhotoviť pre obstaráVatel,a dielo,,Zmena
obce Batizovce podl,a č|.3 a 4

č.2|2o1-l územného p|ánu

b) závázok obstaráVate|.a zhotovené die|o prevziať a zap|atiť zaň cenu die|a podl? č|'5.

2,2' Požiadavky obstarávate|'a na obsah a rozsah dieIa sa riadia podl,a požiadavky súkromného
investora a jej násIednom pracovnom prerokovanína obecnom zastupiteIstve.
Čt.. g ote

ro

3'1' Dielom sa v zmysle 0 30 a 531 zákona č'50/ 1976 (stavebný zákon) v znenízákonov
č.1o3l199oZb až č'1'45/zo1o Z.z. , rozumie spracovanie zmeny č'2/201'1územ né ho p|ánu obce
Batizovce , Závázná časťÚPN-o Batizovce bola vyhlasená VZN č. 4/2010 a schvá|ená uznesením
obecného zastupitel,stva Batizovce č.357 /2o1o zo dňa 11..11.2010
3.2. DieIo bude mať tieto samostatné časti
a. pracovný koncept zmeny územnéhop|ánu

prerokovania
b' návrh zmeny územného plánu pre potreby
c' návrh zmeny územného plánu pre potreby schva|,ovania
d' čistopis zmeny územného p|ánu

čr' + Čns PLNENIA
4.1' Spracovate|,sa zavázuje zhotoviť dlelo pod|,a čl. 3:

a.pracovnýkonceptzmenynajneskórdo14dníodpodpísaniatejtozmluvyobomazmluvnými
strana

m l.

b.návrhzmenyprepotrebyprerokovanianajneskórdo14dníododňadoručenlapokynovna podl'a
je podk|adom pracovný koncept návrhu zmien a dop|nkov
dopracovanie, pre ktoré pokyny
bodu 4.1.a.

zapracovaním výsIedkov prerokovania na1neskór do
c. návrh zmeny pre potreby schvalbvania so

14dníododňadoručeniapokynovobstaráVatet,anaspósobriešeniapripomienokzprerokovania
dníodo dňa
zapracovaním schválených zmien a doplnkov ÚPru do 14
d. čistopis zmeny ÚPN so

doručenia pokynu na spracovanie čistopisu UPN.
pod|.a bodu 5.z. do 14 dní od doručenia
4'2. obstaráVatel,sa zavázuje Vyplatlť Zhotovite|bvi sumy
íaktÚrv spracovateIa.

Či. s crl'tn DlELA A PLAToBNÉ PoDMlENKY
strán vo výške 850,-eur s|ovom
5.1' Cena diela sa stanovuje dohodou zm|uvných
je platcom DPH'
osemstopáťdesiat eur. Cena je vrátane DPH. Spracovate|,nie
pod|.a čl'3 takto:
5.2. obstaráVate|,5a zavázuje uhradlť cenu za dielo

Vystavenej faktúry.
a) obstarávateI vyplatí celú cenu na základe

je podmienené schvá|ením
5'3. Vvplatenie ceny podl,a čl' .5.2.b. nie
Územného plánu v obecnom zastupitelstve.

návrhu zmien a dop|nkov

spojené s najvlac štyrmi prerokovaniamt
5'4'V cene dieIa sú započítanénák|ady spracovatel,a
schva I'ova nlam i d iela

a

tvarom textovej a grafickej časti
5'5. V cene diela je započítanácena CD s digitaIizovaným
ako aj cena CD s diglta|izovaným čistopisom
návrhu zmien a dop|nkov územného pIánu mesta
Úpru -o.

5.6'Cenapod|,abodu5.1.predstavujecenuzadieloV4tichVyhotoveniachčistopisu'Nák|adyna
nie 5ú V tejto sume zahrnuté.
rozmnožovanie častídlela pre potreby prerokovaní

pokutách a pena|izácii za nep|nenie resp' omeškanie v
5.7. ZmIuvné s[rany sa dohodli na týchto
pIne ní zmIuvých závázkov:

-

zhotovitel,zaplatí pokutu vo výške 10,. eur. za každý deň omeškania plnenia

termínov podl,a č|.4. Pokutu up|atní obstaráVate|,na zák|ade penalizačnej faktúry
s
termínom splatnosti 14 dní.
- obstaráVate|,zapIatí za každý deň

omeškania úhrady faktúr zhotovite|.a 10.- eur,

na zák|ade penaIizačnej faktúry zhotovitel,a s termínom splatnosti 14
dní.
Čt-. o
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7.1. Túto zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami podpísanýmioprávnenými
zástupcami
zmluvných strán. K písomným návrhom dodatkov sa zmIuvné strany zavázujú
Vyjadrjť
navrhovate|bvi do páť dnÍ od ich doručenia.

7'2.Íáto zmIuva zaniká písomnou dohodou zmIuvných strán alebo odstúpením
od zm|uvy jednej
zmluvnej strany. V prípade odstÚpenia obstarávatej,a od zmIuvy bude
spracovatelbvi vyplatená
cena vo výške ceny rozpracovaného die|a.
7.3' odstúpiťod zmluvy možno písomným oznámením doporučene doručeným
druhej zmIuvne]
strane a to z dóvodu, ktorý sa neprieči zákonom ani dobrým mravom.
7.4. Dohoda o zániku p|atnosti tejto zmIuvy a odstúpenie od zmluvy má
Účinky k poslednému
dňu mesiaca, V ktorom doš|o k jej doručeniu druhej zmIuvne.j strane. Do
tejto |ehoty si zmluvné
strany riadne p|nia svoje zmluvné závázky.
7.6, Zm|uva podpísaná oboma zástupcami zmluvných strán je uzavretá
okamihom jej doručenta

obom zmIuvným stra nám

'

7 '7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemp|ároch,
z ktorých dva obdržízhotovite|,a dva
obsta ráVatel,.

ČL.7 PoDP|sY

ZM

LUVNÝcH sTRÁ

N

v Batizovciach

dňa : 23.8.2011
za

o

bsta

ráVate-La]'.

za spracovatel'a:

//-

//22-

/
lvan čičmanec

t

,/'z;tq-

.......

|ng. arch. Ján Bátora

