
   
Dodatok  č.1 k zmluve o dielo 

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník                                                      

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva") 

 

Zmluvné strany 

 
 

1. Objednávateľ diela :   
Názov:    Obec Geča 

  Sídlo:                                     Kostolná 382/8, 044 10 Geča  
     Zastúpená starostom:             MVDr. Patrikom Rusňákom 
 IČO:                                       00690236  

DIČ:                                       2021261198 
    Bankové spojenie:                    Prima banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu, IBAN :                    SK85 5600 0000 0004 3463 8001  
 
2. Zhotoviteľ diela:  URBAN studio s.r.o. 
Sídlo:    Benediktínska 24, 040 18 Košice 
Prevádzka -poštová adresa: Letná45, 040 01 Košice 

v zastúpení:   Ing. arch. Dušan Hudec, autorizovaný architekt  SKA 
štatutárny zástupca:  Ing. arch. Dušan Hudec 
IČO:    46461612  
DIČ:    2023389599     
Bankové spojenie:  Tatra banka  a.s. 
Číslo účtu IBAN:    2925868978/1100 
 

PREAMBULA 

 
1. Zmluvné  strany  sa dohodli  na uzavretí  dodatku  č.1 k predmetnej  zmluve o dielo  

z dôvodu  rozšírenia  riešeného územia  predmetu  diela na základe  požiadavky  
zapracovania do územnoplánovacej  dokumentácie  obce významnej investícií SR  
Strategické územie  Valaliky – Valaliky Industrial Park. 

 

ČLÁNOK I. 
PREDMET ZMLUVY 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje že vypracuje a dodá a objednávateľ sa zaväzuje že 
     odoberie a uhradí dielo: 

 
Zmeny a doplnky č.3 územného plánu obce Geča  

(ďalej len ZaD ÚPN obce Geča). 
 

ZaD ÚPN obce Geča budú spracované v súlade so zákonom č.50/76 Zb. v znení 
neskorších zmien a predpisov a vyhláškou MŽP SR č.55/2001 Z.z. o ÚPP a ÚPD. 
ZaD ÚPN obce Geča v súlade s §21 a §31 stavebného zákona budú spracované 
ako návrh . Základným východiskovým podkladom budú  prípravné práce obce  
Geča (obstarávateľ  diela) a zadávací list  obecného úradu. 

 
 

ČLÁNOK II. 
OBSAH A ROZSAH DOKUMENTÁCIE 

sa mení  nasledovne 
 

1.   Obsah a rozsah ZaD ÚPN obce Geča sa stanovuje nasledovne: 

A.) Textová časť 
- Sprievodná správa 
- Vyhodnotenie stavebných návrhov a iných zámerov na PP 
- Zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja obce Geča (záväzná časť) 



 
B.)Grafická časť (v zmysle potreby spracovania  priesvitiek) 
- Širšie vzťahy        M 1: 50 000 
- Komplexný  urbanistický  návrh – priesvitka   M 1:10 000 
- Komplexný urbanistický  návrh, priestorové  usporiadanie a funkčné  využitie 

územia-priesvitka                          M 1:2880 
- Verejné  dopravné  vybavenie-priesvitka      M  1:2880 
- Verejná  technická infraštruktúra – vybavenie obce, obsahujúce návrh  

koncepcie vodného  hospodárstva a ich  zariadení   M 1:2880 
- Verejná  technická infraštruktúra – vybavenie obce, obsahujúce návrh  

koncepcie energetiky, telekomunikácií a ich  zariadení  M 1:2880 
- Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LP na iné  účely       M 1:2880  
 

 

2.   Zmeny a doplnky ÚPN obce Geča sa graficky vypracujú ako samostatná príloha 
k schválenej ÚPD včítane ZaD č.1-č.2. Textová časť sa spracuje v rozsahu zmien 
a doplnkov vrátane návrhu zmien a doplnkov  záväznej časti. Grafická časť sa 
spracuje ako priesvitka k jestvujúcej časti ÚPN obce (M 1:5 000) (§17,bod.1. 
vyhlášky č. 55/2001 Z.z.).  ZaD ÚPN obce Geča budú vydodané v analógovej 
forme v 3 kompletných elaborátoch a 1 x na CD v elektronickej forme. 

 
 

ČLÁNOK III. 
CENA ZA DIELO 

sa dopĺňa  a mení nasledovne 
  

1. Cena celkom za predmet  zákazky  sa  navyšuje z dôvodu nutnosti zapracovania 

významnej investícií SR  Strategické územie  Valaliky – Valaliky Industrial Park   do  

predmetu diela o 3.300,- Euro bez DPH  

2. Cena celkom za vykonanie diela – za plnenia predmetu zákazky:  

Cena celkom za predmet zákazky za  plnenie predmetu zákazky:            

8.100,-bez DPH v EUR 

0,-DPH v EUR 

8.100,- s DPH v EUR (slovom: osemtisíc sto  euro). Nie sme  platcami  DPH. 

3. V cene celkom za predmet zákazky sú zahrnuté všetky náklady spojené s 

vykonaním diela. 

4.  V cene  dokumentácie je zahrnuté dodanie  3 elaborátov ZaD ÚPN obce Geča, návrh 
v analógovej forme a 1x CD. 

5. Cena za zhotovenie diela bola stanovená ako cena pevná a je platná počas celej 

doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

6. Objednávateľ neposkytuje preddavky. 

 
 

ČLÁNOK V. 
ČAS PLNENIA 

sa mení  nasledovne 
 

1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá ZaD ÚPN obce Geča v nasledovných 
termínoch: 
- návrh ZaD ÚPN obce Geča do ..............20 dní  od  podpisu  dodatku  

č.1 zmluvy o dielo 
 

V priebehu spracovania návrhu ZaD ÚPN obce Geča sa uskutoční v etape 
rozpracovanosti diela minimálne jedno pracovné stretnutie s objednávateľom. 
a pred rozmnožením diela (reprografickými prácami) jedno samostatné pracovné 
prerokovanie. Čistopis ZaD ÚPN obce Geča do 2 mesiacov odo dňa písomného 
dodania uznesenia a VZN obce Geča a schválení ZaD  ÚPN obce Geča úpravou 



odovzdaných  elaborátov. Tlač naviac  paré sa bude riešiť samostatnou  
objednávkou  na základe presných  nákladov  reprografie  diela. 

 
 

 
 

ČLÁNOK XI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

sa dopĺňa nasledovne 
 

11. Dodatok  č.1 k  Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží   
Objednávateľ  a dva Zhotoviteľ.  

    12.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č.1 Zmluvy o dielo riadne a dôsledne 
prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich 

zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú  

           oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.1 Zmluvy o dielo a na znak slobodného a 
vážneho súhlasu ju  podpísali. 

    13. tento Dodatok č.1 Zmluvy  o dielo  podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa 
osobitného predpisu.  

     14. Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré 

sa viažu na nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy 

     15. Zmluvné strany  sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy 
budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, ak nedôjde 
k dohode, strana domáhajúca sa plnenia uplatní práva z tejto zmluvy na príslušnom 
všeobecnom súde v Slovenskej republike. 

    16. Zmluvné strany podpisom tohto Dodatku  č.1  Zmluvy prehlasujú, že porozumeli 

ustanoveniam tohto Dodatku č.1  Zmluvy o dielo , súhlasia s jej obsahom, túto 
Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 
podpismi. 

 
 
 
 

 

V Geči  dňa ...............         V Košiciach dňa:........ 

 

Za obstarávateľa:   Za spracovateľa: 

starosta obce      konateľ 

 


