
Zmluva o dlelo 

u1J1tvorcnó v 1.myslc u�I. § .53<, a nn.,I. 1.úL:ona t. !i 13/1991 Zb. Ohchodm!ho 1.ákonnfL:11. v 1J1cnl ncskorSlch pn:dpisov (ďulcj 
len •• Obchodny 1.Akonnlk .. ) n ustwmvcnl 1JU.ona e. 34J/201S 2. '/.. o vc:n:jnom obslunívunl no zmcnc u doplncnl nicL:torjch 

1.akonov v 1J1enl nc.,L:or!llch prcdplsov (ďulcJ len „7Jknn o vc�Jnom ob1,1antvunl-) 

Zmluvné strany 

l. Objednbatel':

sídlo: 

štatutámy zástupca: 

IČO: 

DIČ: 

bankové spojenie: 

IBAN: 

(ďnlej len �7.mlU\ll") 

Bratislavský sammprávny kraj 

Zriadený zákonem NR SR č. 302/2001 Z. z. 

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda 

36063606 

2021608369 

{ ďalej len „objednávater') 

8 

2. Zhotovitel':

sídlo: 

zastúpená: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

bankové spojenie: 

číslo účtu: 

IBAN: 

(ďalej len ,,zhotovitel .. ') 

lnltitút priestorového plánovania 

Cubranská I, 831 02 Bratislava 3 

Ing. Cubomfr Macák, predseda 

3606464S 

20216941S8 

 

(ďalcj spoločne „zmluvné strany") 



Preambula 

Zmluvné strany uzntvárajů túto Zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstanívuniu , 1111) �lc dakona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zinene a doplnen( niektorých zákono\', ,není nc..c;koršich 
predpisov (ďalej len „z.ákon o verejnom obstarávanl") na predmet zákazky „Progrnm hn�11od1irskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027". Sprucovanie 
Programu je zároveň súčasťou Akčného plánu Úradu Bratislavského snmospni\ nchu kmja pre 
implementáciu Programu hospodárskeho rozvoje a sociálneho rozvoja Bratislavského !>nmosprávneho 
kraja na roky 2014-2020 v rámci projektu č. OSÚRaRP _34. 

Zmluvné strany sa dohodli podl'a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. ObchodnS 1i1!,.,onnik v znenf 
neskorších predpisov na uzavretf tejto Zmluvy o dielo (ďalcj len „Zmluva") i11 11iiJ;ic uvedených 
podmienok. 

Článok I 

Predmet zmluvy 

I. Predmetom zmluvy je zholovenie diela „Program hospodárskeho rozvoje a sociálneho rozvoja
Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027" ( ďalej len „dielo") a poskytnutie s
tým súvisiacich služieb, v súlade s Podrobným opisom predmetu zákazky, ktorý tvori prílohu
č. I zmluvy.

2. Zhotoviter ako vedúci interdisciplinámeho tímu zodpovedá za zostavenie interdisciplinámeho
tímu zahrňujúceho komplexně a profesijné zastúpenie pre vypracovanie predmetu zmluvy.

a) I expert v oblasti ekonómie, štatistiky: (Ing. Pavol Petrík)

b) I expert v oblasti humánnej geografie, resp. demografie: (Mgr. Tatiana Lachová)

c) I expert v oblasti regionálneho rozvoja: (Ing. tubomlr Macák}

d) I expert v tvorbe mapových podkladov: (Mgr. Filip Polonský, Ph.D.)

3. V prípade ak zhotovitel' preukázal technickú spósobilosť alebo odbornů spósobilosť vo
verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a
odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto
preukázanie týka, zhotoviter je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo
prostrednictvom tej osoby. pisomnou zmluvou s ktorou loto postavcnie prcukázal; možnosť
zmeny subdodávatel'a tým nie je dotknutá.

4. V prípade z.ámeru zmeny odborného experta je zhotovitel' povinný pisomne infonnovať
objednávatera. Odborný expert musi splňať tcchnickú alebo odbornů sposobilosť uvedenú vo
výzvc na predloženie ponuky. Objednávatel" vyjadri svoj súhlas alcbo nesůhlas s navrhovaným
expertom do 3 pracovných dni odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotovitel'a.

5. Zhotovitel' zodpovedá za to, že odovzdaný predmet zmluvy bude bez vecných a právnych vád.

6. Zhotovitel' potvrdzuje, že sn v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má
vykonat', že sů mu známe všetky odborné, kvalitatfvne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii
diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na rcaliz.áciu diela
nevyhnutné.





Podmienky: zaslanie na pripomienkovanic Bratislavskému samosprávnemu kraju 

Terrnin: najncskor 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

I .S Vypracovanie návrhu &sti D. Realizaěno-finaněmi ěasť: 
• Vrátane zásobnika projektov
• Vrátane špecifikácie cierových intervenčných územi a záujmových oblasti

Podmienky: zaslanie na pripomienkovanie Bratislavskému samosprávnemu kraju 

Tcrmln: najncskor 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

1.6 Finalizácia dokumentu: 
• A. Úvod
• B. Analytická ěasť

o Vrátane finalizácie MCA
• C. Strategicko-programová ěasť
• D. Realizaěno-finaněná &sť

o Vrátane Akčného plánu BSK
o Vrátane špecifikácie ciel'ových intervenčných území a záujmových oblasti
o Vrátane zásobnfka projektov

• E. Záver

Podmienky: pripravenosť dokumentu na cca 80 % (može byť v stave pripravcnosti na začatie 
procesu SEA) a zaslanie na pripomienkovanie BSK 

Termin: najneskor l3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

1.7 Odovzdanie finálnej venie závizncj ěasti dokumentu (strategicko-programovej 
a realizaěno-finaněnej &sti) a ostatných &stl dokumentu a zahtic procesu SEA 
podanim oznámenia o strategickom dokumente na prislušnom okresnom úrade 

Podmienky: spracovater je zodpovedný za celý proces SEA (vrátane oznámenia 
o strategickom dokumente, správy SEA, verejných prerokovani a zapracovania pripomienok,
ktoré vznikli v procese SEA a pozitivneho stanoviska SEA) a spoluprácu s Odborom
starostlivosti o životné prostrcdie v úzcmne príslušnom okresnom úrade a ostatnými
účastníkmi procesu SEA podfn 7.ákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovanf vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnenl nicktorých zákonov.

Termin zaěiatku procesu SEA: najneskor 13 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

2. etapa - Ůspcšné ukončcnic nruccsu SEA a finalizácia materiálov

• Z.iprncovunic pri110111icnok zo SEA a finalizácia dokumentu (vrátane grafických
úpm,)

• OdoV1dnnic I lnčcných dokumentov a elektronických verLil



• Odovzdanie ostatných materiálov vrátane sůvisiacich licencil

Podmienky: usmemenie sn nachádza v časti „Od úspešného uchadzača sa očakáva" 

Termin: do 19 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

2. Zhotovitel' dodá dielo v nasledovnom obsahu a rozsahu ktorý je podrobnejšie rozpisaný
v prílohe č. I Zmluvy o dielo):

Odovzdanie tinnlizovaných tlačených aj elektronických dokumentov 
v stanovenom termíne (do 19 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy): 

• Finálna verzia dokumentu
o 1 O kusov tlačená forma dokumentu vrétane prUohy č. 1 a 2 (bloková

vlzba A4)
• Skrátená verzia s infogratikou finálneho dokumentu (prrloha č. 3)

o 300 kusov tlačená forma (2 IO mm širka x 240 mm výška) v slovenskom
jazyku

o 200 kusov tlačená forma (21 O mm šfrka x 240 mm výška) v anglickom
jazyku

• 5 x USB s elektronickou verziou:
o Finálnej verzie dokumentu (vo formáte .pdf a .docx)
o Skrátenej verzie dokumentu s infografikou {vo fonnáte .pdfa .docx)
o Prezentácie v slovenskom a anglickom jazyku (vo formáte .pdfa .pptx)
o Použité zdroje na odpočtovanie pokroku PHSR (vo formáte .docx a

.xlsm)
o Použitých dokumentov MS Excel {.xlsm) na aktualizovanie tabuliek a

grafov aj s vysvetlivkami
o Použitých fotografii v raw kvalite (vo fonnáte Jpg a .titl)
o Použitých obrázkov (rastrové vo formáte Jpg a .titr a vektorizované vo

formáte .pdt)
o Mapových exportov pripravených na tlač, a to v rastrovej {vo fonnáte

Jpg a .tiff) a vektorizovanej fonne s exportovanými vrstvami {vo fonnáte
.pdt) vrátane zdrojových súborov (vo formáte .shp a .mpk)

• Odovzdanie licencii súvisiacich s vyššie uvedeným obsahem (fotografie,
schémy. grafy, tabul'ky, mapy a ine) umožňujúce vofné využitie verejnosťou.

3. Každá časť diela, ktorá je v tabufkovej fonne, a z nej vytvárané grafické (grafy, diagramy)
výstupy musia byť v editovatefnej fonne, aby ich objednávatel' mohol ďalej použ[vať pre svoje
potreby. Prevzatie čistopisu sa potvrdzuje preberacím protokolom.

4. Tenuíny uvedené v tomto článku sú pre zhotovitel'a zivllzné. Ak dojde k oneskoreniu viac net
15 kalendárnych dní po termíne odovzdania ucelených čast[ diela, objednávatel' je oprávnený od
tejto Zmluvy odstúpiť.

5. V pr[pade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotovitel'ovi bránia v splnení jeho
povinnosti uskutočniť predmet Zmluvy pre objednávatel'a v dohodnutých term[noch, predlžuje
sa lehota na uskutočnenie predmetu Zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v
prípade prekážok spočívajúcich vo V} ššej moci, ktoré objednávatefovi bránia v splnení jeho
povinností podl'a tejto Zmluvy v dohodnulcj lehote, predlžUje sa lehota na splnenie týchto
povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto Zmh•v}, na
ktorého strane vznikli tieto prekážky, po\ inný druhého účastníka bezodkladne písomne
infonnovat'. Po dobu trvania týchto prcki1iok. resp. predÍženia lehoty na splnenie, nie je
zmluvná strana v omeškani.









• 

• 

Závemné ustanovcaia 

I. Práva a povinnosli loulo zmluvou zvlášť neupravené sa riadia prfslu!nými ustnnoveniami zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanf a o zmene a doplnenf niektorých zákonov v plalnom
zncnl ako aj prfslušnými ustanoveniami Obchodného zákonnfka a ostatných všeobecnc
závlzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

2. Zmluvu je možné meniť a doplňať iba pfsomnými dodatkami po dohode obidvoch zmluvných
slrán v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zanene a doplnenl
niektorých zákonov v znenl neskoršich predpisov.

3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom objednávater
dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviter jedno (I) vyhotovenie.

4. Táto zmluva nadobúda plntnosť dňom podpisu zanluvy obotna zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po zverejnenf zmluvy v zmysle § 4 7a Občianskeho zákonnika.

5. ZhOloviter berie na vedomie, f.e zmluva je uzalvorená s Bratislavským samosprávnym krajom
ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princfpov zákona č. 211/2000 Z. z .
o slobodnom prfstupe k infonnáciám a o zmene a doplnenf niektorých zákonov (zákon o slobode
infonnácii) v zneni neskoršich predpisov postupuje v súlade s týmto zákonom.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, prečitali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej fonne a obsahu tiadne
výhrady, čo potvrdzujú vlaslnoručnými podpismi.

7. Pfsomnosti týkajůce sa tejto Zmluvy sa zasielajú na adresu zmluvných strán uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázatel'ne oznámí druhej
zmluvnej strane. V prfpade že sú pfsomnosti zaslané poštou alebo s vyutitfm kuriérskej služby,
považujú sa za doručené v deň ich prevzatia druhou zmluvnou stranou, alebo v deň odmietnutia
ich prevzatia, alebo v deň keď sa pisomnosť vráti odosielatel'ovi ako nedoručitel'ná, aj keby sa
adresát o takejto pfsomnosti nedozvedel. V pripade obidvoch zmluvných strán je možné
doručenie pfsomnosti vykonat' aj jej odovzdanim na úradnej podalel'ni v jej úradných hodinách,
pričom dňom doručenia je deň prijalia pfsomnosti, ktorý vyznačí podatel'ňa úradným postupom
na pfsomnosti.

8. Neoddelilel'nou súčasťou zmluvy sú nasledovné prilohy:

Prfloha č. I Opis predmetu zákazky 

Prfloha č. 2 Špecifikilcia autorských práv 

Prfloha č. 3 Subdodávatelia 

V Bratislave dňa 1 " C 2Dt9 ... :>. 

Mgr. Juraj Drobe. MBA. MA 

predseda BSK 

za zhotovitera 

Ing. Cubomir Macák 

predseda IPP 

„1IU1i :r.f.t:lt!l :ir;r;!.t�io�;!•°íl
.-i- p:ar.r,·.,;;:,;a Bralis1:m, 1 

L!li3nst.á 1 831 (·� [;ratJ:;13Y1 3 
11.,·o :m :61 MS 



























• Zapracovanie pripomienok vychádz.ajúcich z hodnotenia SEA
• Ostatně činnosti v súvislosti s procesom SEA (napr. kmnunikicia s okresným úradom BA 11

iné)

Odovzdanie finalizovaných tlačených aj elektronických dokumentov v stanovcnom tcnníne (do 19 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy): 
• Finálna verzia dokumentu

o I O kusov tlačená forma dokumentu vrátane prilohy č. l a 2 (bloková vlizba A4)
• Skrátená verzia s infografikou finálneho dokumentu (príloha č. 3)

o 300 kusov tlačená forma (21 O mm š[rka x 240 mm výška) v slovenskom jazyku
o 200 kusov tlačená forma (210 mm !írka x 240 mm výška) v anglickomjazyku

• S x USB s elektronickou verziou:
o Finálnej verzie dokumentu (vo formáte .pdf a .docx)
o Skrátenej verzie dokumentu s infografikou (vo formáte .pdf a .docx)
o Prezentácie v slovenskom a anglickom jazyku (vo formáte .pdf a .pptx)
o Použité zdroje na odpočtovanie pokroku PHSR (vo fom1áte .docx a .xlsm)
o Použitých dokumentov MS Excel (.xlsm) na aktualizovanie tabuliek a grafov aj s

vysvetl ivkami
o Použitých fotografií v raw kvalite (vo formáte jpg a .tift)
o Použitých obrázkov (rastrové vo formáte Jpg a .tiff a vektorizované vo formáte .pdf)
o Mapových exportov pripravených na tlač, a to v rastrovej (vo formáte Jpg a .tifl)

a vektorizovanej forme s exportovanými vrstvami (vo formáte .pdf) vrátanc zdrojových
súborov (vo fonnáte .shp a .mpk)

• Odovzdanie licencií súvisiacich s vyššie uvedeným obsahom (fotografie, schémy, grafy,
tabul'ky. mapy a iné) umožňujúce vol'né využitie verejnosťou.





ť /Lll.(Jlt/f c., ) 

••• 

__________ lnldbltlllUIDIDlltbl-ilnlVllll,-.a ___ . _______ _ 

Obchodné mcno· Inštitůt prieslorového plánovania 

Sídlo/ micato podnikania: l�branská I, 831 02 Bratislava 3 

IČO: 36064645 

Čestné ,ryhlásenic 

k ,ryultvaniu subdodávatel'ov 

Vyhlasujcmc, že uchádzaě (lnititút priestorového plinovania) v pripade realizácic zábzky 
,,Program hospodankcho rozvoja a r.ociálneho rozvoja Bratislavského aamo,prívncho kraja na 
rol-y 2021 - 2027". nebude V) uf tvať su bdodávaterov. Jednotliví cx:pc:rti, ktori sa budů 
zúčastňovat' pníc na realizacií prcdmetncj zákazky, budů v pracovnom právnom vzťahu 
k uchádučovi, t.j. budů pracovat' na zikladc pracovncj zmluvy, resp. dohody o vykonaní práce. 

V Bratislave dňa 10.4.2019 

Ing. :CUbomir Macale, predscda 

DM'ilnl#t lltllll6ll*"tlll:lll##f, 
lal:IINJIIIII, .,.fllt:BAHIIIIIUll!ltllt

- -- -'·pp ln!t:tut prfesloro�et>o
plarovan!a S111Uciawd 

l..JN;miJ e3t (;2BrlLSU>'I 
IW36064645 




