ZMLUVA o DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA č. ........
uzatvorená podľa 5 5.36 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka V znení; neskoršíeh

predpisov (ďalej len „Ob “) a podľa 5 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“).

(ďalej len ako „zmluva“)
medzi týmtozmluvnyml stranami:

1--

Hlavné mesto Slovenskej, republiky Bratislava
Printiaciálnc námestie č. l
814 99 Bratislava
. „Ing. Tatiana Kratochvílová, prVá námestníčka primátora

OBJEDNAVATEĽ'

Štatutárny

' _..- -

na základe rozhodnutia č. 35/2015 primátora hlavného

mesta Slovenskej republiky Bratislava o podpisovaní
písomností a právnych dokumentov v znení neskorších
predpisov

Osoby oprávnené.
„zastupovať a rokovať:

Mag. fer. nat Marek Dinka-, nad1teľ fsekeie uzemneho
plánovania

Ing. arch. Martin Berežný
Ing. arch. Marta Závodná_„

Ing. arch. Lýdia Hartlová
Mgr. Tomáš Pavelka

IČO:

00603481

Bankové spojenie:.

ČSOB

IBAN:

SK37 7500 0000 0000 2582“ 9413

e—mailové adresy:

uzemnedokumenty©bratislavask

sek-Gianaemnehoplanu©bratislavask
(ďalej len ako „objednávateľ?
2.

PAMARCH, s.r.o.

ZHOTOWTEĽ:

Štefánikova trieda 4/7

_

Nitra 949 01

štatutárny zástupca

Ing. Ján Kresan, konateľ

Osoby oprávnené,

za..-Stupovať a rokovať:
Zapísaný

.

IČO (Reg. číslo s:
DIČ/IČ pre DPH:

).—

Ing. Ján Kresan
Spoločnosť je zapísaná V Obchodnom regis-ni Okresného?

:súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka č. 29502/N

46 282 041
u02 330 70.88.

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, .ag-s.

IBAN:

SK30 7500 0000 0040 1406 2.139

e- mailové adresy:

inf0©pamarch.sk

(ďalej len ako „zhotov'iteli“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ “spolu aj ako „zmluvné strany“)-

PRE 911 „; III A

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na predmet zakazky: „Územný generel zelene hlavně-he
mie-Sta Bratislaw“ podľa © 3 zákona. č. 343/2015 Z. z. o verejnem obstarávaní a o zmene
a deplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len. „zákon. o verejnom
obstarávaní“)...
Článok 1
Predmet. zmluvy

I.

Zhotovitel? sa zaväzu'je. že pre objednávateľa zhotoví ÚZemný geneŕel „zelene --hlavného'=mesta SR Bratislavy (ďalej aj „dielo“ a „územný general“).

2

Územný generel j e územnoplánovaci podklad v zmysle 5 5 stavebného. zákona....
Objednávateľ obstaráva predmet zmluvy ako príslušný orgán územného plánovania,
ktorý zabezpečuje výkon územnoplánovacích činnosti podľa 5 2 ods. 1 a .2 vyhlašky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z.-

o ůzemnoPIánovacích podkladech a územnoplánovacej dokumentacu (ďalej len

„vyhláška č. 55/2001 z. z.“).
31.

Zhotovitel" sa zaväzuje zhotoviť pre. objednávateľa dielo " ' ' ' ' e a včas. v súlade
s podmienkami stanovenými v tejto zmluve.

4.

Objednávateľ sa zaväzuje riadne a vcas vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho
zhotovenie zhotoviteleovi cenu podľa článku 5 bod 1 tejto zmluvy.

5.

Zhotoviteľ súčasne udeľuje. objednávateľovi. licenciu na použitie diela podľa; členku 8
tejto zmluvy.

článok 2..Rozsah, obsah a spôsob vypracovania predmetu zmluvy

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude vypracovaný v rozsahu, obsahu
a spôsobom spracovania podľa Špecifikácie prác— opisu predmetu zákazky, ktorá tvorí
prílohu a neoddelitcln
nů súčasť tejto zmluvy. Predmet zmluvy bude vypracovaný v súlade.

so Zadaním Územného generelu, s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
vyhlášky č. 55/2001 Z. z., autorským zákonom, ako aj s ustanovemaml ďalších všeobecne
záväzných právnych predpisov.

2

Predmet zmluvy spočíva v činnostiach, zabezpečovaných zhotoviteľom v jednotlivých
etapách zhotovovania diela, v dodaní. územného -.gene.relu. v dvoch. častiach -— časť A:

analytická časť, časť B: návrhová časť a v dodaní čist0pisu generelu, t.j. upravení návrhu
generelu podľa výsledkov jeho prerokovania.

3...

Dodanie diela spočíva v činnostiach podl'a. uvedených etáp spracovania a sučmnosu
zhotoviteľa:
a) Prvá etapa: spracovanie analytickej časti: textová časť vrátane doplňujucrch tabuliek
a grafov. grafická časť, fotodokumentácm v rozsahu Speclňkacle prác -— oplsu
predmetu zákazky a ich odovzdanie zhotowteľovr.
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b) Druhá etapa: spracovanie návrhovej casti: textová časť vrátane doplnujucwh tabuhek.

a grafov, grafická časť, fotodokumentácia v rozsahu Špecrňkacle prác — opisu

predmetu zákazky a ich odovzdanie zhotoviteľovi.
e) Tretia etapa: dopracovanie textovej časti vrátane deplňujúcich tabuliek a grafov
a grafickej časti návrhu územného generelu v rozsahu Špeciňkácie prác -— opisu
predmetu zákazky na základe vyhodnotenia stanovísk a pripomienok. do čÍStopis'u
územného generelu a jeho odovzdanie objednávateľovi, spolupráca pri predkladaní
materiálov na rokovanie orgánov samosprávy mesta.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vypracuje vo vlastnom mene ana vlastnú zodpovednosť..
Zhotoviteľ ako vedúci riešiteľského kolektívu zodpovedá za zostavenie riešiteFSkého
kolektívu zahŕňajúceho kemplexné profesijné zastúpenie pre vypracovanie predmetu
zmluvy a jeho koordináciu počas dodania diela podľa článku 3 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť dielo prostredníctvom osoby, ktorou
preukazoval splnenie podmienky úcasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti
vo verejnej súťaži na predmet zákazky: „Územný generel zelene hlavného mesta.
Bratislavy“ podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „odborník““). Ak zo
závažných dôvodov nebude možné dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom

tohto

odborníka, zhotoviteľ je povinný písomne požiadať o zmenu odborníka spolu
s predložením dokladov preukazujúcich technickú a odbornú spôsobilosť nového
odborníka, a to minimálne na úrovni, aká bola vyžadovaná pre splnenie podmienky účastí
týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti vo verejnej súťaži. Zmluvné strany sa

zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, predme'tom ktorého bude zmena odbomika.
V prípade nedodržania/nesplnenia podmienok týkajúcich sa technickej a odbornej
spôsobilosti u nového odbomíka si objednávateľ vyhradzuje právo neuzatvoriť takyto
dodatok. Zoznam osôb., ktore sa musia podieľať na plnení zakazky bude uvedený

V prílohe č. 2 tejto zmluvy.

Ak zhotoviteľ na základe návrhu na plnenie kritérií— podkritérium „odborná skúsenosť

člena tímtřípredloženého V rámci svojej ponuky vo verejnom obstarávaní získal body,
avšak novo navrhovaný odborník by v predmetnom podkritériu nezískal rovnaký pocet
bodov, objednávateľ uloží zhotoviteľovi zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta podľa
predchádzajúcej vety sa vypočíta ako súčin peňažnej hodnoty (vyjadrenia) jedného bodu
v necenovom podkritériu a rozdielu medzi bodmi, ktoré získal zhotoviteľ za pôvodného
odborníka a ktoré by získal za novo navrhovaného odborníka pri predmetnom necenovom

_podlaitériu. Peňažná hodnota (vyjadrenie) jedného bodu v necenovom podkritériu je2.762,50 EUR (slovom: dvetisíc sedemswšesťdesiatdva eur a,päťdesiat centov).-

Objednávateľ je Oprávnený započítať zmluvnú pokutu so vzájomnou pohľadávkou
Zhotoviteľa. '

Ak zhotoviteľ na základe návrhu na plnenie kritérh — podkritérium „odbornosť
rSpracovateľského tímu“, predloženého v rámci svojej ponuky vo verejnom obstarávaní
ziskal body zato, že súčasťou riešiteľského kolektivu bude osoba odborne spôsobilá na.
spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny — dokumenty starostlivosti
o dreviny, je povinný vyhotoviť a dokončiť dielo prostredníctvom takejto osoby. Zoznam

osôb, ktoré sa musia podieľať na plnení zákazky bude uvedenýv prílohe č.2 tejto zmluvy.
Ak zh0toviteľ poruší povinnosť podľa predchádzajúceho bodu, objednávateľ uloží
zhotoviteľovi zmluvnú puk-um Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety je "2.7.625,00
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EUR (slovom; dvadsaťsedemtníc šesťstodvadsazjváť eur). Obje' vatel?- je o v n e n y
započítať zmluvnú pokutu so vzájomnou _pohľadávkou zhotoviteľa.
Zhotoviteľ zodpodave za to, že odovzdané dielo je bez vecných a právnych nedostatkom

10.

Zhotoviteľ je povinný zaistiť, aby sa v rámci odbornej študijnej praxe/absolventskejpraxe/praxe absolventa vysokej školy (pracovného alebo Obdobnéhopomeru) podieľal na
zhotovení diela aspoň jeden študent alebo absolvent vysokej školy v niektorom zo
študijných odborov:. architektúra a urbanizmus, ekologické & environmentálne vedy, a to;
v minimálnom rozsahu 200 hodín. Za absolventa vysokej školy sa pre účely tejto zmluvy
rozumie osoba, ktorá nadobudla vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v príslušnom
'.študijnorn odbore na ktorejkoľvek vysokej škole najneskôr 1 rok spätne odo dňa
vyhlásenia verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto zmluvy (ďalej
len „študent/absolvent“). Splnenie tejto podmienky zhotoviteľ preukáže dokladom,.ktorý
preukazuje vzťah medzi študentom!absolventom a zhotoviteľom na základe, ktorého- sa
bude na plnení tejto zmluvy študent/absolvent podieľať (napr. dohoda o brigádnickej
prác-i študenta, dohoda o vykonaní práce, pracovná zmluva) a zároveň dokladom, který
preukazuje, že touto osobou je študent/absolvent (napr. potvrdenie o návšteve školy?.
vysokoškolský diplom), ato v rámci poskytnutia súčinnosti pri uzavretí zmluvy..

11.. .Zhotoviteľ je povinný viesť výkaz práce študenta/absolventa za každy mesiac, ;z ktoreho

bude vyplývať rozsah hodín odpracovaných študentom/absolventom.
12.

'Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu plnenia diel-a požiadať
zhotoviteľa o preukázanie skutočnosti podľa bodu 10 a l l tohto článku zmluvy

a zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť preukázať do 10 pracovných

odo dňa-

doručenia žiadosti. objednávateľa.
13.

V prípade,. ak počas plnenia diela dôjde k ukončeniu vzťahu medzi zhotoviteľom
a'študentom/absolventom, zhotoviteľ je povinný v lehote do 15 pracovných dní
zabezpečiť splnenie povinnosti podľa bodu 10 tejto zmluvy novým
študentom/absolventom. O tejto skutočnosti- je zhotoviteľ povinný písomne informovať
objednávateľa.

14

V prípade, že zhotoviteľ nedodrží povinnosť Wedenú v bode 10 tejto zmluvy-_, je povinný

zaplatiť objednávateľovi zmluvnu pokutu; vo Výške. 3.000,00 EUR (slovom: tritisíc eur)...
Objednávateľ je oprávnený započítať zmluvnú pokutu so vzájomnou pohľadávkou

.Zhotoviteľa.
Článok 3
Termín a spôsOb plnenia
Zmluvné strany sa dohodli na týchto termínoch plnenia etáp upravených v .článku'
7 ; 2 bod
a) Prvá etapa: Zhotoviteľ odovzdá časť A — analytlcka, podľa článku 12 bod 2. do ôsmich
mesiacov od podpísania tejto zmluvy.
b) Druhá etapa: Zhotoviteľ odovzdá časť B — návrhová, podľa členku 2 bod 2 do ósrmch
mesiacov od protokolárneho prevzatia Analytickej času objednávateľom.
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c) Tretia etapa: Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi čistopis generelu podľa. článku 2bod 2 do jedného mesiaca od doručenia listu objednávateľa s poskytnutím vysledkov
vyhodnotenia verejného prerokovania a pokynom na spracovanie čistopisu, to zn.

zapracovanie výsledkov prerokovania.
Zhotovitel“ sa zaväzuje spolupracovať počas prerokovania návrhu generelu a jeho
vyhodnotení s objednávateľom; zahŕňa aj odborný výklad spracovateľa na verejnom
prerokovaní, ktorého termín a miesto konania stanovi objednávateľ.
Zhotoviteľ sa taktiež zaväzuje spolupracovať s objednávateľom v období predkladania
materiálov na rokovanie samosprávnych orgánov mesta, min. 2 mesiace od
protokolárneho prevzatia čistopisu objednávaĺteľom

Spracované a riadne ukončené časti diela, tvoriace predmet zmluvy podľa článku 2 bod
2 a čistopis územného generelu odovzdá zhotoviteľ spolu- s- eXpedičným listom do
podateľn'e V sídle objednávateľa v termínoch podľa predchádzajúceho. bodu.
Objednávateľ nie je povinný prijať člastočné plnenie, ak nejde o časti diela podľa článku
2 bod '3 a článku 3 bod 1.
Objednávateľ nie je povinný prijať predmet zmluvy vykonaný inou osobou, ako je
miluvná strana a riešiteľskýkolektív podľa článku 2 bod 4.
Článok 4

Poskytnutie podkladov a Spolupôsobenie objednávateľa
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovir do troch týždňov od podpísania zmluvy Zadanle
územného- generelu, podklady pre. zhotovenie diela uvedené v špecifikácii prác vo
formáte, v ktorom ich prevádzkuje vo svojom informačnom systéma
Podklady podľa článku 4 bod 1 sú majetkom objednávateľa, zhotoviteľ ich môže;
využívať len na účel vypracovania diela. Zhotoviteľ je povinný zabrániť zneužitiu týchto
podkladov v rozpore s ustanoveniami autorského práva a vlastníckeho práva“.
Ortofotomapy budú poskytnuté zhotoviteľovi výhradne na spracovanie diela, nemôžu byť
použité na iný účel ani poskytnuté tretím stranám a po ich použití na uvedený účel sa
zhotoviteľ zaväzuje ich zmazať a písomne potvrdiť ich zmazanie objednávateľovi.
_Zhotoviteľ sa zaväzuje pri využití Základnej bázy údajov pre geografický infonnačný
systém (ZB GIS) a katastrálnej mapy rešpektovať Všeobecné obchodné a licenčné-.podmienky zverejnené na stránke ht_tps://om.skgeodesv.s_k/ozn/Fileg/VOP.pdf.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že každá kópia údaj ových "súborov bude obsahovať ' ochrannú

doložku o autorských právach k použitému podkladu:
a)

Ortofotomapy. © Eurosense, 2010, 2014, 2016, 2017,

b) ZBGIS: ZBGIS© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky„

c) katastrálna mapa: Informačný systém katastra nehnuteľností © Úrad geodézie,.
kartOgraňe a katastra Slovenskej republiky a dátum aktuálnosti údajov.

Objednávateľ v prípade potreby poSkytne zhotoviteľovi písomnépoverenie pre rokovanie & príslušný-1 orgánmi za účelom získania podkladov týkajúcich sa riešeného územia-

Zhotoviteľ sa zaväzuje zorganizovať konzultácie» formou kvalitárskych výborov
v priestoroch objednávateľa, a to raz za tri týždne„ ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
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Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú osobne-. zúčastňovať kvalitárskych vým-mv,
Zhotoviteľ dohodne s objednávateľom

telefonicky

alebo e-mailom

najneskôr

5

pracovných dm pred stretnutím zoznam pozvaných, miesto a čas konania na kvalitársky

Výbor. Zhotoviteľ Vypracováva záznam z rokovania kvalitárskeho výboru, ktorý pošle
elektronicky do troch pracovných dní objednávateľovi na pripomienkovanie. Po.bezodkladnom zaslaní pripomienok objednávateľa k záZnamuz rokovania ho zhotoviteľ
dopracuje a do troch pracovných dní pošle objednávateľovi a ďalším zúčasmenýĺm podľa
prezenčnej listiny.

Ak zhotoviteľ dvakrát alebo viackrát pcruší povinnosť zorganizovať a zučastniť sa
kvalitárskeho výboru podľa článku 4 bod 5 tejto zmluvy, objednávateľ môže uplatniť voči
'zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo Výške 1.000,00 EUR (slovom: asíc eur),- a to aj
opakovane. Zmluvná pokuta je splatná do 15 pracovných dní od doručenia písomnej

Výzvy na jej zaplatenie.
článku 2 bod. 3.
Objednávateľ sa zaväzuje, že po prerokovaní územného generelu podľa

písm. b) poskytne zhotoviteľovi písomné stanovisko, které bude obsahovať pokyny na
spracovanie čistopisu územného generelu a vyhodnotenie stanovísk a pripomienok
uplatnených v prerokovaní.
'lotoviteľ je povinný prevzaté-podklady bez zbytočného odkladu.vrátiť objednávateľovi,
najneskôr do 5 dní po dokončení diela alebo po zániku záväzku dielo vykonať. Podklady

poskytnuté podľa článku 4 bod 1 zhotoviteľ vráti v zmysle ustanovenia predchádzajúcej

vety a zabezpečí vymazanie podkladov poskytnutých v digitálnej forme zo všetkých
použitých médií. Pokiaľ tak zhotoviteľ neučiní, objednávateľ si uplatni zmluvnú pokutu
vo výške 30,00 EUR (slovom: tridsať eur) za každý deň omeškania.

Článok 5
Využitie subdodávateľov
lotoyiteľ je Oprávnený časť plnenia, ktoré je predmetom tejto zmluvy, zabezpečiť
a. plniť aj prostredníctvom inej osoby/iných osôb -— prestredníctvom subdodávateľa/ľov.
Za splnenie svojich záväZkov voči objednávateľovi však zhotoviteľ Zodpovedá v plnom.
rozsahu tak, ako keby predmet zmluvy plnil on sám.
Každý subdodávateľ, ktorý má podľa 5 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný

v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a deplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „Zákon o RPV-S“ , ak sa má podieľať na. vykonaní diela. Splnenie

podmienok stanovené zákonom o .RPVS sa vzťahuje na. subdodávatelia po celú dobu
trvania tej to zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný píSomne oznámť objednávateľom akúkoľvek zmenu údajov

o subdodávateľovi, ato bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 praenvných dní odkedy
sa o zmene údajov-dozvedel.

Pravidlá pre zmenu. subdodávateľa/ľov a

vmnsť zhotcvrteľa mámť menu

subdodávatela.
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a) zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predIOŽiť písomné omámenie o mene
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky,- ktorý mázhotoviteľ
v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov,-

adresa pobytu alebo sídlo, identiňkačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo
pridelené identifikačné číslo, údaje 0 osobe. oprávnenej konať za subdodávatelia

V rozsahu meno a priezvisko, adres-a pobytu, dátum narodenia. Zároveň musí byť
v oznámení uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávatelia;
'
b). novo navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia. a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa š 40— ods. 6 písm. a) ah)
a, ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní;

e) v prípade ak objednávateľ schváli zmenu subdodávatelia, zmluvné strany sa zavazmu
uZatvoriť dodatok k zmluVe;
„d) subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po uzatvorenídodatku k zmluve.;
V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela pred uzatvorením dodatku k
zmluve, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich
Odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na

predĺženie času plnenia podľa čl.. 3 tejto zmluvy, úhrady za takto vykonané prace a ani

úhrady za ich odstránenie.
Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky,- môže od.
zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za tohto subdodávateľa alebo môže vyžadovať,
aby zhotoviteľ sám začal zhotovovať časť diela zhotovovaného týmto subdodávateľom.

Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotovitďa predložiť všetky zmluvy so

subdodávateľmi.
V prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku zmluvy má objednávateľ
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3.000,00 EUR (slovom: tritisíc ew).
Objednávateľ je oprávnený započítať zmluvnú pokutu so vzájomnOu pohľadáVkou
zhotoviteľa.

Ustanovenia podľa tohto článku zmluvy platia aj v prípade, ak v čase uzavretia tejto
zmluvy zhotoviteľ v prílohe č 3 zmluvy označenej ako: „Zoznam navrhovaných
„subdodávateľov“ neuviedol žiadneho subdodávateľa, aVšak potreba. zabezpečiť plnenie

časti diela subdodávateľom vznikne po uzatvorení tejto zmluvy.

Článok 6
Cena a platobné podmienky

Cena diela podľa článku 1 bod 1 je stanovená dohodou podľa zákona č.. 18/1996 Z. z.
o eenách V znení neskorších predpisov vo výške:
Celková cena za dielo bez DPH je 159 700,- EUR (slovom stopäťdesiatdeväťtisíc
sedemsto eur),.

Celková cena za dielo s DPH je 191 640,- EUR (slovom stodeväťdesiatjedentisíc
šesťstoštyridsať eur.).

(V prípade, že zhotOViteľ' nie je. platcom DPH, uvedie túto (skutočnosť výslovne aj
vzmluve o dielo.)
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Cena za dielo sa člení podľa jednotlivých etáp podľa článku 2 bod 3 tejto zmluvy:
za dielo;.
Cena za prvá etapu podľa článku 2 bod 3 písm-.- a). _ je vo výške; 30% 21: ceny
cena bez DPH: 47 910,_- EUR,

cena s. DPH: 57 4912,- EUR,

slovom päťdesiatsedemtisíe štyristodeväťdesiatdva eur.

Cena za druhú etapu podľa článku 2 bod 3 písm. b) je vo» výške 40 5% z ceny za dielo-:
cena bez DPH: 63 880,— EUR,
76 656,- EUR,
cena s DPH:

slovom sedemdesiatšesťtisíc šesťstOpäťdesiatiše-sť eur.
Cena za tretiu etapu podľa článku 2 bod 3 písm.. c) je. vo výške 30% ;z-ceny'za. dielo;:
cena bez DPH: 47 910,- EUR.,
eena s DPH:
57 492,— EUR,

slovom päťdesiatsedemtisíc štyristodeväťdeSÍataeur.
V cene je zahrnutá dodávka predmetu zmluvy V rozsahu:
a) podľa článku 2 bod 3 písm. a) V digitálnej forme na CD alebo DVD nosičOCh V pečte
"tri kusy a v tlačenej forme v počte troch komplemýoh výtlačkov,
b) podľa článku 2 bod 3 písm. b) v digitálnej forme na CD alebo DVD nosičoch V počte
tri kusy & v tlačenej forme v počte troch kompletných výtlačkov,
c) podľa článku 2 bod 3 písm. c) v digitálnej for-me na CD alebo DVD nosičoch v počte
'
päť kusov a v tlačenej forme v počte piatich kompletných výtlačkov.

Zhotoviteľ dodá zmluvné- dielo na CD alebo DVD nosičoch. na podkladech, dodnýeh
V 'Mysle článku 4 bod 1, ktoré umožnia objednávateľovi využlť dodané dielo pre prácu
s PC, ako aj na vytlačenie dokumentácie.
Na požiadanie objednávateľa osobitnou písommu objednávkou dodá "zhotoviteľ dalšie
vyhotovenia. za osobitnú úhradu priamych nákladov za kópie.
Jednotlivé časti diela sa považujú za riadne vykonané, ak ich zhotoviteľ odovzdá
objednávateľovi V lehote plnenia podľa tejto zmluvy,- prípadne jej dodatkov,
a objednávateľ v lehote do 15 pracovných dní odo dňa odovzdania nevytkne vady diela.
Prevzatie diela a jeho kvalitu potvrdia po uplynutí, resp. počas uvedenej lehoty, zmluvné
strany v preberacom pmtokole, ktorý podpíšu oprávnené, resp. poverené osoby za
zhotoviteľa i objednávateľa. Vyhlásením objednávateľa v preberacom protokole, že dielo
.prijima, vznik-á zhotoviteľovi právo fakturovať.

Zhotoviteľ máprávo fakturovať trikrát, a to prvýkrát po dodaní "die-la. podľa bodu; článku
2 bod 3 písm. a) tejto zmluvy, druhýkrát po. dodaní diela podľa článku 2 bod 3 písm. b)
tejto zmluvy a tretíkrát po dodaní diela podľa článku 2 bod 3 písm. c).

Zhotovím? nemá nárok na zaplatenie ceny za čiastočné plnenie, ak nejde o časť diela.a činnosti podľa článku 2 bod 2 tejto zmluvy.
Faktúra musí obsahovať .obligatórne náležitosti podľa 5 74 zákOna č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskoršíeh predpisov. Sučasťou faktury musí byť aj
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preberací protokol podpísaný zmluvnými stanom. Ak faktúra uvedené. náležitosti
nebude obsahovať, objednávateľ je oprávnený taldtto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu
s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V takOm prípade sa plynutie lehoty
splatnosti faktúry zruší a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni

doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľbvi.

10.

V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktury uplatní zhotoviteľ voči

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % iz fakturwanej ceny za- každý deň
omeškania.
V prípade-, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia v zmysle článku 3- tejto zmluvy,
objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške. 0,05 % z celkovej

dohodnutej ceny za. dielo za každý deň omeškania.
Článok 7

Zodpovednosť za vady
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou diela,- že sú mu Me.
Všetky technÍCké, kvalitatívne & iné podmienky

nevyhnutné k realizácií diela a že

disPonuje— takými kapacitami a odbornými znalosťami,. ktoré sú k zhotoveniu diela.
nevyhnutné.
Objednávateľ má právo prezrieť dodaný 'predmcát zmluvy podľa členku 2. bod - 2 písm.
a), článku 2 bod 2 písm. b) a článku 2 bod 2 písm. e) v lehote. 15 pracovných dní od
odovzdania zhotoviteFOm. V prípade, ak odovzdané dielo má zjavné vady, objednávateľ
má právo predmet zmluvy, resp. jeho časť v tejto lehote vrátiť zhotoviteľovi na
prepracovanie alebo dopracovanie. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v termíne do

15 pracovných dní od vrátenia diela na prepracovanie alebo dopracovanie. Lehota na
odstránenie vád možno predlžiť' po dohode zmluvných strán.

Objednávateľ má pri vadnom plnení právo na bezplatné odstránenie vád; tým nie je
dotknuté ustanovenie o zmluvnej pokute podľa článku 6 bod 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ
sa zaväzuje odStrániť' tieto vady v termíne- do 1.5 pracovných dm od vrátenia diela na
prepracovanie alebo dopracovanie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Objednávateľ prezrie prepracovaný alebo dopracovaný predmet zmluvy v lehote 15
pracovných dní od odovzdania zhotoviteľom. V prípade,. ak odovzdané dielo aj po

prepracovaní alebo depracovaní obsahuje nové vady alebo vady, ktoré už boli
objednávateľom vytknuté, objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 1.000,00 EUR (slovom: tisíc eur), a to, aj opakovane.
Za posledný deň omeškania sa považuje deň, v ktorom objednávateľ potvrdll prevzatie
oprav—oného diela na prebor-ocom protokole.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela,. ak boli
zhotoviteľa.

s o é

rušením

vmnostr
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Článok 8
Odstúpenie od zmluvy a zmluvne “pokuta

Objednávateľ má právo odstúpiť

zmluvy,. ak:

a) je zhotoviteľ v omeškaní pri odovzdaní časti diela alebo vysledného diela podľa čl. 3
tejto zmluvy viac ako 45 dní;
b) je zhotoviteľ v omeškaní pri odstránem vád časti diela alebo; výsledného diela podľa
čl.. 7 tejto zmluvy viac ako 45 dní,.

Odstúpenie od zmluvy má právne učmky, keďjeplsomneo
druhej zmluvnej strane.

pema od zmluvy doručené

Odstúpením od zmluvy zanikaju všetky práva a povinnosti mluvných strán
k čiastkovym plneniam, ktoré sa majú uskutočniť v budúcnosti po ods'tůpení od zmluvy-.
Odstúpenim od zmluvy nezanikajú práva a_povinnosti dohodnuté touto zmluvou

k. častiam diela dodaným bez vád pred odstúpením od zmluvy. Pre. časti "diel-a dodané bez
vád pred odstúpením od zmluvy platí článok 10 bod 5.
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka už vzniknutého nároku na . '. ' _.
porušením zmluvy

uškodyvuteho

Odstúpenim od zmluvy podľa členku 8 bod 1 vzniká objednávateľovi nárok na :.luvnu
pokútu vo Výška 7.000,00 EUR (slovom: sedemtisíc eur).. Zmluvná pokuta je splatná doÍS pracovných. dní od doručenia písomného. odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi.
Ukončiť zmluvu možno aj písomnou dohodou zmluvných Strány obsahom ktorej budesúčasne i dohoda o vzájomnom plnení a finančnom vyrovnam

Naroky 'na zmluvnú pokutu sa nedotýkajú nárokov na náhradu. škody.

Článok 9Licencia

Zmluvne strany vyhlasujú, že predmet zmluvy môže mať okrem použitia a znakov podľa

článku 1 bod 2 tejto zmluvy aj znaky diela v zmysle Autorského zákona., ku ktorému
majetkové práva vykonáva zhotoviteľ, preto zhotoviteľ v zmysle 5 65 a nasl. Autorského
zákona bezodplatne udeľuje objednávateľovi vecne, miestne a časovo neobmedzenú,
výhradnú, trvalú a bez osobitného súhlasu zhotoviteľa prevoditeľnú licenciu, obsahom.
ktorej je nerušené a neobmedzené pmJžitie diela a/alebo jeho časti akýmkoľvek spôsobom
(ďalej len „lieencia“). Objednávateľ zároveň nie je povinný výhradnú licenciu využiť.

Zároveň je objednávateľ na základe udelenej licencie oprávnený bez obmedzenia a bez

predchádzajúceho, dodatočného alebo --osobimého_ súhlasu zhotoviteľa uplatňovať
majetkové práva k dielu.

Objednávateľ je oprávnený poskytovať sublioenoiu na použitie diela v rozsahu udelenej
licencie (ďalej len „subliceneiaí“) inym tretím osobám bez osobitne-"ho suhlasu
zhotoviteľa.
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V' prípade, že “si akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov zhotoviteľa a/alebo
subdodávateľw zhotoviteľa &!alebo osôb v zmysle článku 2 bod 4 tejto zmluvy, uplatní
akýkol vek nárok proti objednávateľovi z titulu porušenia autorských práv a/alebo práv
priemysemého a/alebo iného duševného vlastníctva tejto tretej osoby alebo akékoľvek mé.
nároky v akejkoľvek súvislosti s touto zmluvou, zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) bezodldadne obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby súhlas
na používanie diela alebo jeho časti v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.;

ib) poskytnúť cbjednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek
a všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú objednávateľovi v súvislosti
s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby;a
c) nahradiť objednávateľovi akukolvek a všetku škodu, ktorá vzmkne objednávateľovi
v dosledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez
akéhokoľvek obmedzenia.

Zmluvné strany sa dohodli, že odmenaza udelenie tejto licencie je zahrnutá V cene diela.,

a to v článku 6 bod 1 zmluvy, & zmluvné strany majú za to, že je primeraná 'krozsahu
a spôsobu použitia predmetov ochrany práva duševného vlastníctva na celú dobu
automkoprávnej ochrany.

Článok 10
Osobitné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sa

môžu meniť-',.

"Síť, _ prípadne, doplniť

obojstrannou dohodou písomnými dodatkami.
Zmluvné strany na vzájomnú komunikáciu použijú najmä. elektronickú poštu uvedenú.
v záhlaví tejto zmluvy, s M"' "ou tých'ustanovení tejto zmluvy, ktoré určujú a. vyžadujú

písomnú formu komunikácie-. Zmenu elektronickej adresy si zmluvné strany bezodkladne.
oznámia.
V prípade,. že objednávateľ z dôvodov na svojej strane- požiada o. prerušenie prac, bude.
zhotoviteľ práce, rozpracované k dohodnuté-mu dňu prerušenia,. fakturovať vo výške
vzájomne dohodnutého rozsahu prác vykonaných ku dňu prerušenia, a to podielom z cenydohodnutej V článku 6 bod 1. Pri posudzovaní rozpracovanosti sa použije obdobný postup
ako v článku 6 bod 5. Podmienky pokračoVania prác na predmete zmluvy budú riešené:
v dodatkoch tejto zmluvy.

Pre. práVne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia prís111'1šné ustanOVenia
Obchodného zákonníka a ostamýeh Všeobecne záväzných právnych predpisov.
V prípade, ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným,

zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá, Zmluvné strany Sa v tomto prípade
zavazuju nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré. v čo najvačšej miere

zodpovedá účelu pôvodného ustanOVenía.
Táto mluva je vyhotovená v šiestich rovnoplsoch, z ktorých každá zmluvná stala
* ý z tychto rovnoptsov má platnosť
dostane tri vyhotovema po jej podpísaní.
originalu
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Needdeliteľnou sučasťou tejto zmluvy je príloha zml

„Špeczfikacia prác -—- opis

predmetu zákazky“.

8..

Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podla š Sa zakona č.. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pn'stupe k informáciám a o zmene a doplnm mektorých zákonov (zákon
o slobode. informácií) V znení neskorších predpisov.

9..

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnyml stranann a ůčmosť
dňom nasledujúcim po dm jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

101.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmlUVy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu
porozumeli a že toto znenie predstavuje ich slobodnú. .a vážnu vôľu prostú. akýchkoPVek
omylov-' 'a uvedené potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V _BratiSIave dňa:
Za objednávateľa:

_
Z 2 M- 2021

Ing Tatiana Kratoch ílová

prim
prvá námestníčkarnn

V Bratislave dňa
Za zhotoviteľa:

In . Jan Kresan

“i:-ff

_../

konateľ

'.Príloha:
1. Špecifikácia práe— opis predmetu .

u "

2. Zoznam osôb, ktoré sa.musia podieľať na plnení '
3 Zoznam subdodávateľov

-.' -
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Príloha _č

_ 2.

.
Zaznam osôb, ktoré sa musia podieľať na plnení záka.zky
Ing. Tamara Rehäčková, PhD. — krajinná architektka,;zapísaná V SKA [pod číslom 0020 KA

Ing. Dušan Daniš, PhD., — osoba odbornespôsobilá na spracovanie Dokmnentácle- oc _
prírody a krajiny — Dakumenty starostlivo-sú 0 dreviny

Priloha č; 31
Zoznam subdodávateľ-Ov

l. naratíslava 811. 2» IČO 36831417, Odhadf (>v podie
B
309
ova
íneng
Man
.,
Rano
ATR
zákazke 3%
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Príloha č. 1 – opis predmetu zákazky
Špecifikácia prác - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Spracovanie Územného generelu zelene hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
(ďalej aj ako „ÚGZ“) bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a súvisiacimi legislatívnymi predpismi. Pri
spracovaní ÚGZ budú využité dostupné koncepcie, stratégie, dokumenty, regionálne
a celomestské územnoplánovacie dokumentácie, územnoplánovacie podklady a súvisiace
materiály dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy ako aj súvisiace európske
dokumenty a projekty.
Vymedzenie územia
Vymedzenie riešeného územia:
Územie je vymedzené administratívno – správnymi hranicami hlavného mesta SR Bratislavy.
Výmera územia hlavného mesta SR Bratislavy je 36 751,65 ha. Počet obyvateľov hl. mesta SR
Bratislavy k 31. 12. 2016 425 923 obyvateľov.
Vymedzenie územia širších vzťahov:
Vzhľadom na špecifickosť problematiky zelene, analyzovať
so zohľadnením širších väzieb regiónu (BSK a medzinárodné väzby).

a návrh

koncipovať

Požiadavky na obsah územného generelu
Územný generel bude obsahovať
• textovú časť vrátane doplňujúcich tabuliek, grafov
• grafickú časť
• fotodokumentáciu
Spracovaný bude v členení mesto, okresy, mestské časti, lokality.
Územný generel bude spracovaný digitálnou formou, kompatibilne s informačným systémom
hlavného mesta SR Bratislavy. Obstarávateľ /totožný s objednávateľom/ vo svojom
informačnom systéme prevádzkuje textové údaje vo formáte Microsoft Word, tabuľkové údaje
vo formáte Microsoft Excel, Access, grafické údaje na podklade technickej digitálnej mapy
mesta vo formáte ESRI (ArcView GIS, ArcGIS for Desktop). Grafické súbory údajov sú
referencované geograficky v súradnicovom systéme S-JTSK Křovák East North (USGS, 5514
resp. 102067) v pracovných jednotkách metroch s podrobnosťou na dve desatinné miesta.
Grafické údaje diela budú dodané vo formáte komaptibilnom s ArcGIS for Desktop -.mxd, .shp
a zároveň vo formáte .pdf pre Acrobat Reader DC.
Spracovanie ÚGZ bude zodpovedať štandardom podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a zákona č.
3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.
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ÚGZ bude vyhotovený na digitálnych nosičoch (5 x CD, DVD) a 5 x vo výtlačkoch v rozsahu
kompletnej textovej a grafickej časti.
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi podklady pre zhotovenie diela v rozsahu:
• ortofotomapy v rozsahu riešeného územia
(Ortofotomapy: © Eurosense, 2010, 2014, 2016, 2017)
• údaje zo ZB GIS v rozsahu riešeného územia
(ZBGIS: ZBGIS® Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
• katastrálna mapa v rozsahu riešeného územia
(Informačný systém katastra nehnuteľností © Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky a dátum aktuálnosti údajov)
• Identifikácia a klasifikácia areálov sídelnej zelene na území Bratislavy s využitím
satelitných dát Sentinel-2A, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava, materiál je vlastníctvom objednávateľa, bol zabezpečený
v rámci prieskumu, analýzy a rozboru súčasného stavu zelene ako podklad pre ÚGZ a
územný plán hlavného mesta SR Bratislavy; spracovaný je v digitálnej forme kompatibilnej
s informačnými technológiami používanými hlavným mestom SR Bratislava – textová časť
vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov vo formáte .pdf, grafická časť (formát kompatibilný
s ArcGIS for Desktop) a zároveň vo formáte .pdf
Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej časti územného
generelu zelene:
Predmet dodania:
Textová časť bude obsahovať analýzy súčasného stavu zelene s rozborom minimálne
v rozsahu:
• základné údaje
• vymedzenie riešeného územia a jeho charakteristika
• väzby riešeného územia na širšie územie z hľadiska kontinuity zelene, vzťah k platnej ÚPD
regiónu a hlavného mesta
• právna úprava ochrany prírody a krajiny, definovanie pojmov
• súvisiaca dokumetácia ochrany prírody a krajiny
• prieskum, analýza a rozbor súčasného stavu zelene na úrovni jednotlivých lokalít,
mestských častí, okresov a územia celého mesta
▪ prieskum všetkých území, na ktorých sa vyskytujú hodnotené kategórie zelene (v rozsahu
návrhu pasportizačného listu): parky; sadovnícky upravené plochy; sídlisková zeleň;
zeleň rodinných domov; areálová zeleň; zeleň športovísk; zeleň záhradkárskych
a chatových lokalít; stromoradia, aleje; cintoríny; botanické záhrady, zoologické záhrady;
lesy, lesoparky; ochranná zeleň; zeleň poľnohospodárskej krajiny
▪ analýza zelene v jednotlivých lokalitách z hľadiska podielu zelene ako súčasti základných
funkčných plôch, v rámci ktorých územný plán mesta definuje mieru ozelenenia
pomocou koeficientu zelene
▪ analýza plôch zelene z hľadiska jej dostupnosti: verejná zeleň, súkromná zeleň
▪ rozbor 300 metrovej a 700 metrovej dostupnosti verejných parkových plôch
▪ analýza území z hľadiska ochrany prírody, územného systému ekologickej stability,
pamiatkovej ochrany
▪ rozbor stavu zelene v porovnaní s objektivizovanými ukazovateľmi a trendami,
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vyhodnotenie ekonomických nástrojov starostlivosti o zeleň
▪ vymedziť na území mesta významné plochy trvalo určené pre zeleň ako nedotknuteľné

a významné (tzv. intaktné) plochy zelene, so stanovením základných podmienok a kritérií
na ich zachovanie
▪ zhodnotiť stav a potreby zelene jednotlivých mestských častí vo vzťahu k počtu
bývajúcich obyvateľov, prípadne návštevníkov
▪ uviesť metodiku určenia sadovníckej hodnoty zelene
• návrh
▪ návrh koncepcie zelene – vytvorenie “zeleného systému” mesta s ohľadom na ekologické,
kultúrne a spoločenské aspekty vrátane prvkov územného systému ekologickej stability
▪ spracovanie návrhu dlhodobej a strednodobej vízie koncepcie zelene na základe súčasnej
potreby adaptácie na zmenu klímy, analýzy zelene, trendov a ekologických, socioekonomických a historicko-spoločenských hodnôt Bratislavy ako súčasti
stredoeurópskeho regiónu
▪ definovanie rozvoja jednotlivých kategórií zelene v urbanizovanom území,
v poľnohospodárskej krajine a v zalesnených častiach mesta so zohľadním
geografických, ochranno-prírodných a socio-ekonomických fenoménov územia
Bratislavy, ako aj so zohľadnením najnovších ekostabilizačných, environmentálnych
a urbanistických tendencií a trendov; v jednotlivých kategóriách zelene uprednostniť pre
novú výsadbu domáce listnaté a ihličnaté dreviny, rešpektovať vegetačný stupeň, v
ktorom sa hlavné mesto nachádza, s prihliadnutím na druhové zloženie, ktoré sa
v minulosti (historická zeleň – vinice, záhrady, sady) na území mesta nachádzalo
▪ určenie stabilizovaných lokalít, vytypovanie lokalít vhodných na revitalizáciu, na nové
riešenie parkovej zelene a zelene, na náhradnú výsadbu na pozemkoch mesta
▪ návrh nových plôch zelene vrátane nových plôch parkovo upravenej zelene a nových
plôch zelene s možnosťou vybudovania podzemných garáží, stabilizácia a revitalizácia
najvýznamnejších plôch zelene
▪ návrh optimálneho usporiadania plôch zelene v rámci stabilizovaných území a
v novonavrhovaných rozvojových územiach mesta v súlade s ich funkčným využitím
a vo väzbe na požadovanú ekologickú stabilizáciu územia a tvorbu kvalitného
udržateľného životného prostredia
▪ odporúčania pre formulovanie prehlbujúcich regulatívov
▪ návrh miery ozelenenia vyjadrený formou minimálneho koeficientu zelene (KZ min.)
v rámci jednotlivých rozvojových funkčných plôch
▪ návrh opatrení pre zníženie negatívneho dopadu prehriatia rozsiahlych spevnených plôch
a parkovísk a následnej zmeny mikroklímy (formou vzrastlej zelene)
▪ návrh časti územia na vyhlásenie obecného chráneného územia – v zmysle zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zmysle neskorších predpisov, ako podklad
pre vypracovanie VZN
▪ návrh vodozádržných opatrení, zachytávanie prívalových dažďových vôd v rámci
vymedzených zelených plôch mesta
▪ návrh opatrení pre zníženie a zastavenie straty biodiverzity a degradácie ekosystémových
služieb
▪ vyhodnotenie dopadov na kvalitu životného prostredia, mikroklimatické podmienky,
zlepšenie biodiverzity, redukciu „tepelných ostrovov“, ekonomické prínosy,
udržateľnosť a kvalitu života.
Grafická časť bude obsahovať výkresy zodpovedajúce textovej časti minimálne
v nasledovnom členení:
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▪ výkres prieskumov a analýz súčasného stavu zelene - zodpovedajúci údajom

pasportizačných listov - mierka 1 : 5 000
Kategória zelene: parky; sadovnícky upravené plochy; sídlisková zeleň; súkromná zeleň
bytových domov; zeleň rodinných domov; areálová zeleň; zeleň športovísk; zeleň
záhradkárskych a chatových lokalít; stromoradia, aleje; cintoríny; botanické záhrady,
zoologické záhrady; lesy, lesoparky; ochranná zeleň; zeleň poľnohospodárskej krajiny
Určenie dostupnosti: verejná zeleň; súkromná zeleň
Územia ochrany prírody, územný systém ekologickej stability, obecné chránené územia
Územia pamiatkovej ochrany
Sadovnícka hodnota zelene: vysoká sadovnícka hodnota; stredná sadovnícka hodnota; nízka
sadovnícka hodnota
▪ výkres krajinno-ekologického hodnotenia - mierka 1 : 30 000

sídelná krajina, krajina s prevládajúcim lesným hospodárstvom, krajina s prevládajúcim
poľnohospodárstvom
krajinársky významné kultivujúce zásahy
centrá rekreácie a cestovného ruchu
krajinno-kompozičný rozbor - krajinárske dominanty, obzorové línie, horizonty,
výhľadové body
hlavné vyhliadkové a turistické trasy
ochrana prírody, územný systém ekologickej stability, obecné chránené územia
les, lesopark
trvalé trávnaté porasty v krajine
vodné toky, vodné plochy
vybraná komunikačná sieť
▪ strategický výkres zelene - širšie vzťahy - mierka 1 : 50 000

najvýznamnejšie plochy zelene
návrh potenciálnych nových plôch zelene
▪ analytický výkres - mierka 1 : 10 000

ucelené plochy zelene s vysokou sadovníckou hodnotou
ucelené plochy so strednou sadovníckou hodnotou
ucelené plochy s nízkou sadovníckou hodnotou
významné línie stromoradí, alejí
ucelené plochy neudržiavané s potenciálom návrhu zelene
plochy s výrazným nedostatkom zelene
plochy zelene podľa ÚPN
územia ochrany prírody vrátane ochranných pásiem a určenia stupňa ochrany
prvky územného systému ekologickej stability
územia pamiatkovej ochrany
obecné chránené územia
skládky, zosuvné územia a územia s environmentálnou záťažou
▪ komplexný návrh - mierka 1 : 10 000 (s vyznačením stavu a návrhu)

Kategória zelene: parky; sadovnícky upravené plochy; sídlisková zeleň; súkromná zeleň
bytových domov; zeleň rodinných domov; areálová zeleň; zeleň športovísk; zeleň
záhradkárskych a chatových lokalít; stromoradia, aleje; cintoríny; botanické záhrady,
zoologické záhrady; lesy, lesoparky; ochranná zeleň; zeleň poľnohospodárskej krajiny
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návrh nových parkových plôch zelene
návrh plošne rozsiahlych plôch zelene
návrh stabilizácie a revitalizácie najvýznamnejších plôch zelene
návrh plôch zelene na zvýšenie sadovníckej hodnoty
návrh plôch zelene na zvýšenie podielu zelene
návrh plôch zelene s prípustným podielom podzemnej zástavby
návrh plôch pre náhradnú výsadbu
návrh plôch zelene pre podrobnejšie riešenie
návrh významných – intaktných plôch zelene
návrh plôch na vyhlásenie „obecné chránené územie“
územia pamiatkovej ochrany
Návrh pasportizačného listu:
▪ Mestská časť, katastrálne územie
▪ Názov plochy, parcelné čísla registra „C“ a registra „E“
▪ Vlastníctvo / správa (mesto, mestská časť, štát, súkromné, iné)
▪ Výmera m2
▪ Výmera zelene m2
▪ Funkčné využitie podľa ÚPN (názov funkcie, kód funkcie, regulačný kód, rozvojová alebo
stabilizovaná plocha)
▪ Kategória zelene: parky
sadovnícky upravené plochy
sídlisková zeleň
súkromná zeleň bytových domov
zeleň rodinných domov
areálová zeleň
zeleň športovísk
zeleň záhradkárskych a chatových lokalít
stromoradia, aleje
cintoríny
botanické záhrady, zoologické záhrady
lesy, lesoparky
ochranná zeleň
zeleň poľnohospodárskej krajiny
▪ Určenie dostupnosti: verejná zeleň
súkromná zeleň
▪ Územia ochrany prírody (druh chráneného územia a stupeň ochrany)
▪ Územný systém ekologickej stability
▪ Územia pamiatkovej ochrany
▪ Sadovnícka hodnota zelene: vysoká sadovnícka hodnota (5-4)
stredná sadovnícka hodnota (3-2)
nízka sadovnícka hodnota (1)
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