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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov organizácie: Mesto Bytča IČO: 00321192  

Sídlo organizácie: Námestie Slovenskej republiky č.1/1, 014 01 Bytča 

Krajina: Slovenská republika 

Kontaktná osoba:  
Ing. Dušan Beníček – vo veciach verejného obstarávania 

Telefón: 041/507 39  14, Fax: 041/507 39 12 

E-mail: aukcie@bytca.sk  

Ing. Waldemar Oszczęda – vo veciach technických 

Telefón: 041/507 39  13, Fax: 041/507 39 12 

E-mail: waldemar.oszczeda@bytca.sk  

Internetová stránka: www.bytca.sk 

  

2. Predmet zákazky 

2.1 Predmetom zákazky je výber spracovateľa Zmeny a doplnku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru 
(Územného plánu obce) Bytča /ďalej „ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča“/, ktorý bude vypracovaný v súlade s 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len 
„stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácií (ďalej len „vyhl.č.55/2001 Z.z.“). 
2.2 Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií. 
Spoločný slovník obstarávania (CPV), hlavný predmet: 71240000-2 

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky. 

3. Komplexnosť dodávky 

Požiadavka na komplexnosť ponuky: požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 

4. Zdroj finančných prostriedkov 

Financovanie predmetu zákazky sa predpokladá z prostriedkov získaných ako dotácia na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie (ďalej „ÚPD“), v zmysle zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na 
územnoplánovaciu dokumentáciu obcí so spolufinancovaním z vlastných zdrojov mesta. 
V prípade nezískania dotácie, predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu mesta 

vyčlenených na tento účel. 

Preddavky nebudú poskytované. 

5. Druh zákazky 

5.1 Typ zmluvy: služba - zmluva o dielo.  

5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť 
B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.  

6. Miesto dodania a termín plnenia zákazky 

6.1 Miesto dodania predmetu zákazky: 
Mesto Bytča , Námestie Slovenskej republiky 1/1, 014 01 Bytča 

6.2 Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie zákazky: začiatok plnenia 03/2016, ukončenie plnenia 12/2016. 

7. Variantné riešenia 

7.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
7.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia 

a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
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8. Platnosť ponuky 

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, t. j. do 31.3.2016. 
  

 

Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

9. Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi 
9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom, 
a uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa (zástupcu obstarávateľa) bude uskutočňovať písomnou 
formou. 

9.2 Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len „elektronické 

prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej 
forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri dodržaní 
zákonom stanovených lehôt. 
9.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie 

doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. 

10. Vysvetľovanie 

10.1 V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných 

podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby 

na adrese: Mesto Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča 

(Osoba zodpovedná za vysvetľovanie: je uvedená v bode 1) 
10.2 Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému 
obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr deň pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

11. Nahliadnutie do podkladov predmetu zákazky: 
11.1 Pre získanie lepšieho prehľadu o predmete zákazky, na prípravu a spracovanie ponuky, uchádzač má 
možnosť požiadať obstarávateľa o umožnenie nahliadnutia do územnoplánovacích podkladov a ostatných 
podkladov súvisiacich s predmetom zákazky, sústredených obstarávateľom v rámci prípravných prác. 
Nahliadnutie je  možné na základe požiadavky predloženej záujemcom. 
11.2 Požiadavky na nahliadnutie  je potrebné vopred dohodnúť s kontaktnou osobou vo veciach 

technických, uvedenou v bode 1), v termíne: od 22.02.2016, najneskôr však do 04.02.2016, t.j. 1 deň pred 

uplynutím termínu stanoveného na predloženie ponuky,  v stránkové hodiny: pracovné dní 8,00 – 11,00 

hod., 11,30 – 14,00 hod., tel. č.  041/507 39 13, e-mail: waldemar.oszczeda@bytca.sk. 

 

Časť III. 
Príprava ponuky 

12. Jazyk ponuky 

12.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku – 

slovenskom jazyku. 

12.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady 

vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského jazyka 

(štátneho jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu 

predložených dokladov je rozhodujúci preklad v štátnom jazyku. 

13. Obsah ponuky 

13.1 identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo miesto 

podnikania; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) 

uchádzača; IČO; DIČ; IČ DPH; bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky); číslo 
bankového účtu; kontaktné telefónne číslo; číslo faxu; email, 
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13.1.2 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami zadávania zákazky určenými 
obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých v lehote na 
predkladanie ponúk, 
13.1.3 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených 

v ponuke, 

13.2.5 doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa časti A.2 Podmienky účasti, 

13.2.7 návrh časového harmonogramu spracovania ÚPD podľa požadovanej etapizácie. 
13.2.8 návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – vyplnená príloha č. 1 k časti A.3 Kritéria na 

vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 

13.2.9 kalkulácia ceny diela podľa etapizácie spracovania ÚPD (uviesť aj mesiac-rok). 

13.3  Uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení. 

14. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

14.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 
14.2 Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách. 
14.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 

v zložení: 
14.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
14.3.2 sadzba DPH a výška DPH, 
14.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
14.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 

platcom DPH, upozorní verejného obstarávateľa v ponuke. 

 

Časť IV. 

Predkladanie ponuky 

15. Označenie obalu ponuky 

15.1 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
15.1.1 adresu obstarávateľskej organizácie uvedenú vo výzve a v týchto súťažných podkladoch, 
15.1.2 adresu uchádzača 

Uvedie sa obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača a IČO. 

15.2.1 označenie heslom zákazky: „Spracovanie ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča“ NEOTVARAŤ   

16. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

16.1doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, (aukciezavbytca.sk) alebo 

poštou,   osobne na  poštovej adrese, 
v prípade predloženia ponuky poštou, alebo osobne je potrebné ponuku doručiť v zalepenej obálke na 
ktorej musí byť uvedené: 
Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predloženie ponúk (pri elektronickom podaní je rozhodujúci 
serverový čas verejného obstarávateľa), nebudú zaradené do vyhodnotenia a budú uchádzačom vrátené. 
 

16.2 Ponuky je potrebné doručiť na adresu: ako v bode 1) 

Mesto Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča 

Pri osobnom doručení: do podateľne Mestského úradu v Bytči označenej „Informácie, Podateľňa“, prízemie 
budovy MsÚ v Bytči, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, Bytča. 
16.3Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 

dňa 05.02.2016 o 09,00 hod. 

16.4 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

17. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

17.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk. 
17.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej  
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žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo 

splnomocnenou osobou uchádzača a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk. 

 

 

 

 

Časť V. 

Hodnotenie ponúk 

18. Hodnotenie ponúk 

18.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie 

ponúk uvedených vo výzve a spôsobom určeným v časti A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá 

ich uplatnenia. 

Časť VI. 

Uzavretie zmluvy 

19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

19.1 Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude písomne oznámený výsledok 
vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. 
 

19.2 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka umiestnila na prvom miesta a bude 

písomne vyzvaný na uzatvorenie zmluvy. 

19.3 Neúspešným uchádzačom bude oznámené, poradie na ktorom sa umiestnili i s uvedením dôvodov 
neprijatia ich ponuky. 

20. Uzavretie zmluvy 

20.1 S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva v lehote viazanosti ponúk. 
20.2 V zmysle § 45 ods. 9 zákona, úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú pre 

uzavretie zmluvy. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne riadnu súčinnosť pre 

uzavretie zmluvy, zmluva môže byť uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak 
uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne riadnu 

súčinnosť pre uzavretie zmluvy, zmluva môže byť uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v 
poradí. 
20.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 

 

A.2 PODMIENKY ÚĆASTI UCHÁDZAČOV 

21.Osobné postavenie 

   - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na 
daný predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov, alebo iný doklad oprávňujúci zabezpečovať predmetnú 
službu. Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ odporúča túto 
informáciu uviesť v ponuke. 

- kópia autorizačného osvedčenia v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, opatrená odtlačkom pečiatky 
autorizovanej osoby, podpisom odborne spôsobilej osoby za osoby zodpovedné za plnenie zmluvy, vrátane 
členov riešiteľského kolektívu, ktorých je uchádzač povinný zostaviť; rovnako budú akceptované osvedčenia 
vydané v iných krajinách, akceptované Slovenskou komorou architektov, Slovenskou komorou stavebných 
inžinierov; doklad musí byť predložený ako fotokópia osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom 

odborne spôsobilej osoby, opatreného odtlačkom pečiatky autorizovanej osoby, podpisom odborne 

spôsobilej osoby za osoby zodpovedné za plnenie zmluvy, vrátane členov riešiteľského kolektívu, ktorých je  
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uchádzač povinný zostaviť, rovnako budú akceptované osvedčenia vydané v iných krajinách, akceptované 
Slovenskou komorou architektov, Slovenskou komorou stavebných inžinierov; doklad musí byť predložený 

ako fotokópia osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce 
splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 
zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:   

21.1.Zoznam poskytnutých služieb pre požadovaný predmet zákazky, vypracovanie územnoplánovacích 
dokumentácií (napr. regiónu, obce, zóny , zmien a doplnkov) uskutočnených za predchádzajúce tri roky 
obsahujúci nasledovné údaje: 
- obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania odberateľa, 
- predmet dodávky (názov a stručný opis, z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek verejného    
obstarávateľa), 
-celkovú zmluvnú cenu bez DPH za poskytnutie služby, 
-lehotu dodania (obdobie, počas ktorého bola dodávka realizovaná), 
-meno, priezvisko, titul aspoň jednej kontaktnej osoby a číslo telefónu odberateľa, ktorá môže potvrdiť 
uchádzačom uvádzané údaje. 
Tento zoznám musí obsahovať čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu uchádzača o pravdivosti a úplnosti 
uvedených údajov.  
 

Minimálne požadovaná úroveň štandardov:  
Uchádzač musí preukázať, že počas predchádzajúcich troch rokov (2013, 2014, 2015) vypracoval alebo  
spolupracoval na vypracovaní minimálne 1 zmeny a doplnku (ÚPN VÚC, ÚPN - O) alebo 1 územného plánu 
(VÚC, obce, zóny).  
 

21.2.požiadavkami sa zabezpečuje overenie technickej a odbornej spôsobilosti každého uchádzača, ktoré 
majú garantovať kvalitné plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv 
rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky. 
21.3.Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku musia byť v ponuke predložené ako 
prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 
21.4.Preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 

V súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným 

vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá úspešný 

uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Všetky 

predložené doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predložil ponuku. 
V prípade podľa § 32 ods. 11 zákona po vyhodnotení ponúk bude víťazný uchádzač vyzvaný na predloženie 

dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy 

na predloženie dokladov. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok 
účasti. 

 

A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk sú nasledujúce: 
1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky podľa prílohy č. 1 
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súťažných podkladov, vrátane DPH v eurách. 
2 Cena predmetu zákazky musí zohľadňovať podmienky  uvedené v časti B.2 spôsob určenia ceny týchto 
súťažných podkladov a byť pevná. 

3 Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritéria v prílohe č. 1 k tejto časti súťažných podkladov 

4 Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu zákazky najnižšiu cenu. Ostatní uchádzači 

budú neúspešní. 

 

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

1. Predmetom zákazky je vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a 
doplnku č. 5 ÚPN SÚ Bytča , ktorý má byť vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami 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. 
Vymedzenie riešeného územia: 
Riešené územia (lokality) sa nachádzajú v rôznych častiach katastrálneho územia: Veľká Bytča, Hliník nad 
Váhom, Pšurnovice a Malá Bytča, ktoré tvoria súčasť územia mesta Bytča. 
Základné údaje o riešenom území:  
Celková výmera katastrálnych území: Veľká Bytča, Hliník nad Váhom, Pšurnovice, Malá Bytča, Hrabové a 
Mikšová, je cca 4 319,05 ha. 
Riešené územie tvorí plocha o celkovej výmere cca 100 ha, z toho cca 99,50 ha tvoria poľnohospodárske 
pozemky nachádzajúce sa väčšinou v extraviláne a cca 0,50 ha zastavané alebo ostatné plochy umiestnené 
väčšinou v intraviláne. 
Väčšina riešenej plochy lokalít sa nachádza v katastrálnom území (k.ú.) Veľká Bytča. Predmetom riešenia 
územia v k.ú. Hliník nad Váhom je cca 16 ha pozemkov, v k.ú. Pšurnovice cca 0,85 ha a v k.ú. Malá Bytča cca 
0,27 ha pozemkov. 

Riešené územie obývalo celkom 11 386 obyvateľov (stav k dňu 22.01.2016), z toho v k.ú.: Veľká Bytča –  

7 735 obyvateľov, Hliník nad Váhom – 1 275 obyvateľov, Pšurnovice – 699 obyvateľov, Malá Bytča – 462 

obyvateľov, Hrabové – 807 obyvateľov, Mikšová s časťou Beňov – 408 obyvateľov. 
Riešené územie (lokality) sa navrhuje funkčne využiť najmä pre IBV, v niektorých prípadoch a v menšom 
rozsahu na IBV s HBV, HBV, občiansku vybavenosť, rekreačné a športové plochy a tiež jednú ucelenú lokalitu 
na priemysel. Väčšina riešeného územia bola v doteraz platnej a záväznej ÚPD riešená ako výhľad pre 
rozšírenie využívaných plôch.  
2. Požiadavky na obsah, rozsah a spôsob spracovania predmetu zákazky: 

Obsah a spôsob spracovania ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča (ďalej len „ÚPD“), vyplýva z § 31 ods. 2 stavebného 
zákona a § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z., ako aj s predmetom zákazky súvisiacich ďalších všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Požadovanú ÚPD tvorí najmä: 
 

Textová časť: 
a) základné údaje 

b) riešenie územného plánu 

c) doplňujúce údaje 

d) dokladová časť 

 

Grafická časť: 
1. Výkres širších vzťahov 1:50 000 

2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 1:10 000 

3. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 1:5 000 

4. Návrh verejného dopravného vybavenia 1:5 000 

5a. Návrh verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo 1:5 000 
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5b. Návrh verejného technického vybavenia – energetika a telekomunikácie 1:5 000 

6. Výkres ochrany a tvorby krajiny 1:5 000                                                                                                                                                                                                      

V zmysle § 17 ods. 1 vyhl. č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácií, zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie sa graficky vypracujú ako samostatná 
príloha schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Textová časť sa spracuje v rozsahu zmien a doplnkov 
vrátane návrhu zmien a doplnkov k záväznej časti. Grafická časť sa spracuje ako samostatná priesvitka alebo 
samostatný výkres.  

 

Vypracovanie ÚPD bude členené na etapy: 
I. spracovanie návrhu ÚPD  a 

II. spracovanie upraveného návrhu ÚPD na základe výsledkov prerokovania podľa § 22 stavebného zákona a 
vyhotovenie čistopisu ÚPD. 
Dohodnuté dielo a jeho jednotlivé etapy budú objednávateľovi odovzdané v nasledovných počtoch: 
Návrh ÚPD: 

· 3 x paré výkresov vytlačených v požadovaných mierkach a 3 x textová časť vo formáte A4 

· 2 x v digitálnej forme na nosiči CD/DVD 

· 1 x výkres pre orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy  
Upravený návrh ÚPD a čistopis ÚPD:  

· 3 x paré výkresov vytlačených v požadovaných mierkach a 3 x textová časť vo formáte A4 

· 2 x v digitálnej forme na nosiči CD/DVD 

· 1 x výkres pre orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy  

· 1x výkres šírších vzťahov 

V rámci spracovania jednotlivých etáp ÚPD spracovateľ poskytne v potrebnom rozsahu, obstarávateľovi a 
nim poverenej odborne spôsobilej osobe, odbornú pomoc pri prerokovaní a schvaľovaní návrhu ÚPD, najmä 
formou osobnej účasti spracovateľa pri jeho prerokovaniach v zmysle platných predpisov, najmä podľa §  22 

stavebného zákona, na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva, Mestskej rada a Mestského 
zastupiteľstva, pri prerokovaniach v rámci spracovania vyhodnotenia stanovísk a pripomienok. 
Špecifikácia prác podľa jednotlivých etáp: 
I. Spracovanie návrhu ÚPD v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a § 12 vyhlášky č. 
55/2001 Z.z.  

II. Spracovanie upraveného návrhu na základe výsledkov prerokovania podľa § 22 stavebného zákona, ktorý 
bude podkladom na schvaľovanie podľa § 24 stavebného zákona a preskúmanie návrhu ÚPD podľa § 25 
stavebného zákona a vyhotovenie čistopisu ÚPD podľa § 2 ods. 4 vyhlášky č. 55/2001 Z.z., ktorý bude 
dopracovaním upraveného návrhu ÚPD podľa výsledku preskúmania príslušným orgánom územného 
plánovania v zmysle § 25 stavebného zákona a podľa výsledku schvaľovania návrhu ÚPD mestským 
zastupiteľstvom v Bytči. 
3. Východiskové podklady pre spracovanie ÚPD. 
Pri spracovaní ÚPD je potrebné vychádzať najmä: 
A. z platnej a záväznej ÚPD: 
- vyššieho stupňa: ÚPN VÚC Žilinského kraja (rok 1998), Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN VÚC ŽSK (rok 2005), 
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN VÚC ŽSK (rok 2006), Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC ŽSK (rok 2008), Zmeny a 

doplnky č. 4 ÚPN VÚC ŽSK (rok 2011), Regionálny územný systém ekologickej stability /RÚSES/ okresu Žilina 
/Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto/ z r. 2006 

(Poznámka: ÚPN VÚC ŽSK vrátane zmien a doplnkov je zverejnený na internetovej adrese:  
http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravy-uzemneho-planovania/regionalny-rozvoj-

uzemne-planovanie/rozvojove-uzemnoplanovacie-dokumenty/uzemny-plan-vuc-zilinskeho-kraja.html) 
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- Mesta Bytča: ÚPN SÚ Bytča (rok 1982), Aktualizácia časti ÚPN SÚ Bytča (1998), Aktualizácia časti ÚPN SÚ 
Bytča-doplnok (1999), Zmena a doplnok časti ÚPO (ÚPN-SÚ) Bytča (2003), Zmena a doplnok č.2 ÚPN SÚ 
Bytča (2010), Zmena a doplnok č.4 ÚPN SÚ Bytča (2010), Zmena a doplnok č.3 ÚPN SÚ Bytča (2013) 
(Poznámka: ÚPD ZaD č. 4 ÚPN SÚ Bytča a ZaD č. 3 ÚPN SÚ Bytča sú verejne dostupne na internetovej 

adrese: http://www.bytca.sk/uzemny-plan-mesta_1/) 

B. územnoplánovacích a iných podkladov: 
- Všeobecne záväzných nariadení o záväzných častiach zmien a doplnkov Územného plánu veľkého 
územného celku Žilinského kraja  

 

- Všeobecne záväzných nariadení mesta Bytča schválených v súvislosti s ÚPD: 
/Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Byt e  č.3/2003 zo dňa 30. januára 2003 v znení VZN   
č. 4/2007 k územnoplánovacej dokumentácii „Aktualizácia  časti ÚPN SÚ Bytča“,;Všeobecne záväzné  
nariadene mesta Bytča č. 3 / 2010 zo dňa 29.04.2010 k územnoplánovacej dokumentácie „Aktualizácia časti 

ÚPN SÚ Bytča“, vrátane jej neskorších zmien a doplnkov; Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytče č. 4 / 
2010 zo dňa 29.04.2010 k územnoplánovacej dokumentácii „Aktualizácia časti ÚPN SÚ Bytča“, vrátane jej 

neskorších zmien a doplnkov; Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013 zo dňa 12.12.2013 o záväznej 
časti Zmeny a doplnku č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Bytča – verejne dostupné na internetovej 
adrese: http://www.bytca.sk/vseobecne-zavazne-nariadenia/ 

- Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bytče na roky 2007-2013 (verejne dostupný na 
internetovej adrese: http://www.bytca.sk/hospodarsky-a-socialny-rozvoj-mesta_1/) 

- sústredených v rámci prípravných prác obstarávania ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča (žiadosti, návrhy, podnety, 
uznesenia MZ a pod.) 

 

B.2 SPOSOB URČENIA CENY 

1. Ponúkaná cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
2. Cenu je potrebné uviesť v eurách (€) so stanovením ceny bez DPH, hodnoty DPH a ceny celkom vrátane 
DPH. Cena sa bude fakturovať v súlade s platnou sadzbou DPH podľa platnej úpravy v Slovenskej republiky. 
Dojednaná cena sa bude v súvislosti s prípadnou zmenou výšky DPH vyplývajúcou zo zmeny zákona, meniť.                                  
3. Ak uchádzač je platcom dane s pridanej hodnoty (ďalej „DPH“), navrhovanú cenu uvedie v zložení: 
3.1. cena bez DPH 

3.2. hodnota a výška DPH 

3.3. cena s DPH 

4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH 
upozorní v ponuke. 
5. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady na riadne dodanie predmetu zákazky a plnenie zmluvy o dielo. 
 

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

1. Po ukončení súťaže verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie Návrhu zmluvy 
o dielo. Súčasťou návrhu zmluvy o dielo, ktorú uchádzač predložil,  bude ako príloha č. 1 ZoD  aj položkovitá 
kalkulácia rozpočtu diela, a ďalšie náklady za súvisiace služby vyplývajúce zo ZoD, ktorá bola predložená 

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch doplniť návrh zmluvy o dielo, 
ktorý, predloží víťazný uchádzač o ďalšie ustanovenia a upravený, resp. doplnený  návrh predloží víťaznému 
uchádzačovi a pripomienkovanie. 
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Príloha č. 1 k časti A.3 Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

 

Návrh na plnenie kritérií 
 

Cena služby musí byť stanovená za kompletný predmet zákazky. 
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení a členení podľa jednotlivých etáp dodania. 

 

Uchádzač: ............................................................................................................................................................ 

 

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

 

IČO: ...................................................................................................................................................................... 

 

Číslo 
etapy 

Názov etapy 

 

Cena bez DPH  

/€/ 

Výška DPH Cena s DPH 

I.     

II.     

 

Navrhovaná zmluvná cena celkom: 
 

   

 

Som / nie som platcom DPH *  

(*nechodiace sa prečiarknite) 

 

V...................................dňa ......................... 

 

Meno a priezvisko uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača: 

 

….......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

Pečiatka a podpis tejto osoby: ….......................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


