
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 - 566 Obeh, zákonníka

1.1. Objednávateľ:

Zastúpený:
Adresa:

Osoby oprávnené na rokovanie.

Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

IČO:
DIČ:

I. ZMLUVNÉ STRANY

Obec Miloslavov

Milan Baďanský, starosta 
Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov 
e-mail: starosta@miloslavov.sk

Milan Baďanský, starosta

VÚB, a.s.
SK58 0200 0000 0028 4551 4758

00 30 49 48
20 20 66 21 82

1.2. Zhotoviteľ: Ing. arch. Michal Bogár 
Autorizovaný architekt SKA
Kozia ulica 13, 811 03 Bratislava 
e-mail: architekti@boqar.eu

za združenie autorov - zhotoviteľov predmetu tejto zmluvy 
o dielo:lng. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Mária Bogárová, 
Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, Ing. arch. Ing. Roman Ruhig

Osoby oprávnené na rokovanie:

DIČ: 
IČ DPH:

Ing.arch. Michal Bogár, reg. č. SKA: 0181AA
Ing.arch. Mária Bogárová
Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová
Ing. arch. Ing. Roman Ruhig

1020157413
SK1020157413

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje v rozsahu a za podmienok 
dojednaných v tejto zmluve a zároveň objednávateľovi odovzdá Urbanistickú štúdiu na 
Nové polyfunkčné centrum v Miloslavove, ktorá je rozpracovaním víťazného súťažného 
návrhu autorov Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Mária Bogárová, Ing. arch. Ing. Ema 
Ruhigová, Ing. arch. Ing. Roman Ruhig z urbanistickej súťaže na Nové polyfunkčné centrum 
v Miloslavove v roku 2019.



2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie pri plnení 
predmetu zmluvy, dokončené dielo - predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu 
podľa tejto zmluvy v termíne do 31.3.2019.

3.2. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s 
poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať 
predmet zmluvy v dojednanom termíne.

IV. CENA PROJEKTU A PLATOBNÉ VZŤAHY

4.1. Cena za vyhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. a V. tejto zmluvy je 
stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18 / 1996 Z. z. ako cena pevná vo 
výške 39.000 Eur + DPH.

4.2. Objednávateľ vykoná zálohovú platbu vo výške 50% zmluvnej ceny, čo je 19.500 Eur 
+ DPH na základe faktúry zhotoviteľa so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia.

4.3. Objednávateľ uhradí doplatok vo výške 50% zmluvnej ceny: 19.500 + DPH po 
protokolárnom prevzatí vyhotoveného diela - predmetu tejto zmluvy. Objednávateľ vykoná 
platbu na základe faktúry zhotoviteľa so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia.

4.4. Ak dôjde pred uplynutím času plnenia zmluvy k zastaveniu prác zo strany 
objednávateľa, zhotoviteľ je oprávnený objednávateľovi fakturovať rozpracované dielo vo 
výške zodpovedajúcej stupňu rozpracovanosti diela. Stupeň rozpracovanosti diela sa určí 
komisionálne za účasti obidvoch zmluvných strán.

V. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1. Dielo bude zhotovené a dodané v rozsahu stanovenom v prílohe č.1 tejto Zmluvy 
o dielo - Zadanie urbanistickej štúdie na nové polyfunkčné centrum Obce Miloslavov.

5.2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 6 vyhotovení urbanistickej štúdie vo formáte A3 
spracovanej na základe tejto zmluvy.

5.3. Pri vypracovaní dokumentácie sa bude zhotoviteľ riadiť východzími podkladmi 
objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy.



5.4. Urbanistická štúdia bude vypracovaná podľa nasledovných východzích podkladov:
- Víťazný súťažný návrh z urbanistickej súťaže na nové polyfunkčné centrum Obce 
Miloslavov z roku 2019.
- Zadanie urbanistickej štúdie na nové polyfunkčné centrum Obce Miloslavov - príloha č.1 
tejto Zmluvy o dielo.
- Územný plán Obce Miloslavov - zmeny a doplnky.
- Ďalšie upresňujúce údaje a podklady, ktoré budú dodané počas jednotlivých konzultácií 
objednávateľa a zhotoviteľa v rozpracovanosti urbanistickej štúdie.

5.5. Pokiaľ dohody uzavreté v priebehu spracovania architektonickej štúdie budú mať 
podstatný vplyv na rozsah, obsah a termín plnenia, zhotoviteľ si vyhradzuje právo upraviť 
dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na rozsah zmeny predmetu plnenia 
zmluvy.

5.6. V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne 
potrebnom poskytne na vyzvanie spoluprácu pri zadovážení podkladov a doplňujúcich 
údajov pre vypracovanie architektonickej štúdie, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 
tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi v termíne podľa dohody medzi 
oboma stranami.

5.7. Zhotoviteľ je povinný upozorniť bezodkladne objednávateľa na nevhodnosť pripadne 
neúplnosť podkladov, ktoré mu boli poskytnuté.

VI. VADNÉ PLNENIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa tejto zmluvy a 
bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

6.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil objednávateľa a ten trval na ich použití.

VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.

7.2. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy všetkými známymi 
spôsobmi použitia diela bez časového a teritoriálneho obmedzenia v množstve a podľa 
potrieb objednávateľa. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na dielo. 
Zhotoviteľ je povinný zdržať sa použitia diela, a nesmie udeliť tretej osobe licenciu na 
použitie diela. Zhotoviteľ prevádza na objednávateľa právo postupovať vyššie uvedené 
práva, vrátane práva dielo použiť i na ďalšie nešpecifikované subjekty (právo udeliť 
sublicenciu). Cena za udelenie licencie v zmysle tohto bodu zmluvy je zahrnutá v cene diela 
podľa čl. IV. tejto zmluvy



7.3. Urbanistická štúdia na nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov je autorským 
dielom a jeho ochrana podlieha ustanoveniam zákona č.383/1997 Z. z. Autorský zákon.

7.4. Spôsob uplatnenia autorského diela - predmetu tejto zmluvy v jednotlivých 
konkrétnych prípadoch výstavby objektov v novom polyfunkčnom centre obce Miloslavov 
bude stanovený samostatnými zmluvami o dielo medzi zhotoviteľom - autorom diela a 
budúcim objednávateľom.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.

8.2. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, každá zmluvná strana obdrží dva 
exempláre tejto zmluvy. Každý z exemplárov zmluvy má povahu prvopisu.

8.3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými obidvomi 
zmluvnými stranami.

8.4. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli. Zmluvné strany 
svojimi podpismi potvrdzujú svoj slobodný a vážny súhlas s ustanoveniami tejto zmluvy po 
obsahovej a formálnej stránke. Zmluvné strany svoje vzájomné záväzky vyplývajúce z tejto 
zmluvy bezvýhradne prijímajú.

8.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

V Miloslavove, dňa: 13.12.2019 V Bratislave, dňa: /y .

idnávatei:



Príloha č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.12.2019

Zadanie urbanistickej štúdie na nové polyfunkčné centrum Obce Miloslavov

Úvod

Miloslavov je jednou z obcí suburbánnej oblasti Bratislavy, ktoré zaznamenávajú v ostatných 
rokoch dynamický rast z hľadiska počtu obyvateľov ako aj z hľadiska rozsahu novej výstavby. 
Cieľom verejnej anonymnej urbanistickej súťaže z roku 2019, ktorá sa dotýkala nového 
polyfunkčného centra obce, bolo predovšetkým reagovať na uvedený rast obce a nájsť urbanistickú 
koncepciu nového centra, ktoré by vytvorilo spojenie 2 častí obce Miloslava a Alžbetin dvor. Ďalším 
dôvodom bola potreba usmerniť výstavbu nových objektov občianskej vybavenosti, ktoré v obci 
chýbajú.

Územie okolo hlavnej cestnej komunikácie, ktorá dnes spája obidve časti obce, je lokalitou, 
ktorá je vhodná na vybudovanie nového polyfunkčného centra. Obec dynamicky rastie a v najbližších 
rokoch sa dostane svojou veľkosťou do kategórie 5 - I0 tisíc obyvateľov. Je preto nevyhnutné, aby 
urbanistická štúdia, ktorá je predmetom tejto zmluvy, priniesla podrobný návrh novej zástavby 
polyfunkčného centra so všetkými potrebnými funkciami tvoriacimi skutočné živé jadro obce 
Miloslavov, ktorá vo svojej spojenej urbanistickej forme prerastie v najbližších rokoch do podoby 
menšieho vidieckeho mesta.

Nové polyfunkčné centrum ako 1. etapa budúceho urbánneho rozvoja Miloslavova

Prioritnou požiadavkou Zadania urbanistickej štúdie je sústrediť pozornosť na 1. etapu 
rozvoja obce, v ktorej je potrebné navrhnúť hlavnú rozvojovú fázu zahŕňajúcu realizáciu 
polyfunkčného centra a tým aj fyzické spojenie 2 častí Miloslavova.

V 1. etape je potrebné definovať regulatívy budúcej výstavby spájajúcej dve časti obce. 
Konkrétne ide o návrh výstavby nových polyfunkčných domov a objektov občianskej vybavenosti na 
hlavnej pozdĺžnej osi - v území lemujúcom spojovaciu komunikáciu medzi obcami Miloslava 
a Alžbetin dvor. V tomto území majú byť v zmysle víťazného súťažného návrhu umiestnené objekty, 
medzi ktorými sa priorita kladie na nasledovné objekty: radnicu, kultúrny dom, poštu, zdravotné 
stredisko s poliklinickými ambulanciami, novú základnú školu s jedálňou a športovým areálom, novú 
základnú umeleckú školu, seniorské centrum, polyfunkčné obytné domy s vybavenosťou a d'alšie 
objekty.

Všetky uvedené objekty budú mať 2 až 3 nadzemné podlažia s prípadným lokálnym 
výškovým akcentom. Uvedená regulácia bude formovať maximálnu hladinu zástavby a mierku 
budúceho polyfunkčného centra. Viaceré z uvedených objektov budú zároveň definovať priestor 
budúceho hlavného námestia spojenej obce Miloslavov. Obojstrannou výstavbou popri komunikácii 
spájajúcej Miloslavu a Alžbetin Dvor bude sa formovať pozdĺžna os polyfunkčného centra - mestská 
ulica, ktorá prepojí obe obce do jedného urbánneho celku. Zároveň s výstavbou objektov je plánovaná 
aj realizácia priľahlých sektorov, do ktorých patria bytové domy lemujúce uvedenú hlavnú cestu. 
Realizácia bude zahŕňať aj realizáciu všetkých verejných priestorov - počnúc hlavným námestím až 
po priestory menších relaxačných parkových úprav pri bytových polyfunkčných domoch.

V koncepcii širších vzťahov je dôležité zahrnúť do 1. etapy komunikačné prepojenie nového 
centra Miloslavova so susednou obcou Dunajská Lužná. Táto spojnica je v zmysle víťazného 
súťažného návrhu tvorí priečnu os celého polyfunkčného centra, ktorej dôležitým cieľom je nová 



z / /

železničná stanica. Túto stanicu ŽSR aj s predstaničným priestorom je potrebné v urbanistickej štúdii 
o niečo posunúť do polohy parcely, ktorú môže obec Miloslavov bezodplatne získať na výstavbu 
uvedenej funkcie. Ide o menší posun, ktorý zachováva urbanistický aj kompozičný princíp súťažného 
návrhu, ale dostáva novú stanicu do územia, kde je skutočne realizovateľná. Tu bude vo výhodnej 
polohe voči existujúcemu aj budúcemu osídleniu oboch susediacich častí obce. Priečna os 
urbanistickej štruktúry sa dotýka severnej strany navrhovaného hlavného námestia Miloslavova 
a ďalej pokračuje smerom na západ a na východ, kde sa na ňu môžu napojiť výhľadové etapy rozvoja.

Základným cieľom urbanistickej štúdie má byť prehĺbenie celkovej koncepcie budúcej 
zástavby ako regulačného rámca, v ktorom sa môže rozvíjať spojená štruktúra Miloslavova. 
V urbanistickej štúdii je potrebné definovať hranice zastavaného územia tak, aby sa v intraviláne 
ajvjeho okolí mohli uchovať prírodné plochy a poľnohospodárska pôda ako chránené lokality, do 
ktorých urbanizácia už nebude zasahovať. Regulatívy stanovené pre novú zástavbu Miloslavova 
chápeme z dôvodu ochrany poľnohospodárskych území a ochranného pásma zdroja pitnej vody ako 
neprekročiteľné. V tejto súvislosti považujeme za správne vytvoriť pomerne kompaktnú urbanistickú 
štruktúru polyfunkčného centra doplnenú o obytné funkcie a jednoznačne obmedziť expanziu 
rezidenčnej výstavby do okolitej krajiny.

Vo výhľadových etapách ďalšieho rozvoja je vhodné rozvíjať funkcie navrhnuté vo víťaznom 
súťažnom návrhu, najmä v západnej časti územia je to zelené pásmo s rekreačnými a športovými 
funkciami a takisto navrhnúť biokoridory, ktoré sa dotýkajú aj polyfunkčného centra, kde jeden z nich 
prerastá aj do centrálneho parku.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 13. 12.2019


