
Územný plán obce Vinohrady nad Váhom                                    Príloha č. 1 k Zmluve o dielo 

(007) 

 

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo  na vypracovanie Územného plánu obce Vinohrady nad 

Váhom 

 

Rozsah a obsah diela: 

 

Dielo bude vypracované v rozsahu a obsahu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

MŽP SR č.55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 

dokumentácii a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 

a) spracovanie dokumentácie Prieskumov a rozborov   

b) spracovanie Zadania  

c) vyhotovenie čistopisu Zadania  

d) spracovanie Návrhu Územného plánu obce Vinohrady nad Váhom 

e) vyhotovenie čistopisu Územného plánu obce Vinohrady nad Váhom 

f) spracovanie Oznámenia o strategickom dokumente ÚPN-O v zmysle zákona č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

Dielo bude vyhotovené a odovzdané v nasledujúcich počtoch vyhotovení:   

1. Prieskumy a rozbory : 3 vyhotovenia v tlačovej forme,  1 vyhotovenie  na CD nosiči 

2. Zadanie: 3 vyhotovenia v tlačovej  forme,1 vyhotovenie  na CD nosiči 

3. po prerokovaní Zadania a po odstránení rozporov pred schválením : 1 vyhotovenie  

v tlačovej forme, 1 vyhotovenie  na CD nosiči  

4. čistopis Zadania: 3 vyhotovenia v tlačovej forme, 1 vyhotovenie  na CD nosiči 

5. Návrh: 3 vyhotovenia v t tlačovej forme, 1 vyhotovenie  na CD nosiči 

6. Oznámenie o strategickom dokumente ÚPN-O: 4 vyhotovenia v tlačovej forme, 2 

vyhotovenia  na CD nosiči 

7. po prerokovaní Návrhu a po odstránení rozporov pred schválením : 1 vyhotovenie  

v tlačovej forme, 1 vyhotovenie  na CD nosiči  

8. čistopis Územného plánu obce Vinohrady nad Váhom po schválení opatrený  

schvaľovacou doložkou: 3 vyhotovenia v tlačovej j forme, 1 vyhotovenie  na CD 

nosiči. Záväznú časť čistopisu Územného plánu obce Vinohrady nad Váhom 

(textovú, grafickú  v M 1 : 10 000): 2 vyhotovenia v tlačovej forme a 1 vyhotovenie  

na CD nosiči (textová a grafická časť). 

 

 

 

Vo Vinohradoch nad Váhom, dňa 6.3.2019            Vo Vinohradoch nad Váhom, dňa 6.3.2019 

 

 

Za objednávateľa:                                                      Za zhotoviteľa: 

 

Podpísané      podpísané 

 

 

.......................................................                           ...................................................... 

      Ing. Eva Hanusová                                                Ing. arch.  Alžbeta Sopirová, PhD. 

          starostka obce            autorizovaný architekt SKA 

 


