ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Objednávateľ:

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Košovská 1, 971 01 Prievidza
Zastúpená: Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti
IČO: 31 579 183
DIČ: 2020467350
IČ DPH: SK2020467350
Vo veciach technických: Ing. Roman Bartoš
0908553844, roman.bartos@tsmpd.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257
Swift kód (BIC): SUBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Dopravné projekty & inžiniering s. r. o.
Ulica I. Vysočana 731/1H, 971 01 Prievidza
Zastúpená: Ing. Dušan Kohút, konateľ spoločnosti
IČO: 46 845 372
DIČ: 2023619290
Vo veciach technických: Ing. Dušan Kohút
0904162522, dopravne.projekty@gmail.com
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK64 1100 0000 0029 2788 1981
Swift kód (BIC): TATRSKBX
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. 1
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom tejto zmluvy je dodanie diela – „Dopravný projekt regulácie statickej dopravy
v mestskej časti Zapotôčky v meste Prievidza“, za podmienok uvedených v súťažných
podkladoch a ustanovených touto zmluvou. Špecifikácia obsahu diela je uvedená v Prílohe
č. 1. Rozsah oblasti, ktorá je zahrnutá do spracovania diela, je definovaná mapou
dotknutého územia, ktorá tvorí Prílohu č. 2.
1.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ako podklad na spracovanie diela výstup z digitálnej
mapy mesta Prievidza vo formáte .dwg. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude priebežne
v jednotlivých fázach prípravy konzultovať so zodpovedným pracovníkom objednávateľa

a s určenou pracovnou skupinou a závery priebežne zapracuje do ďalšieho výstupu.
Zhotoviteľom vypracovaná dokumentácia musí byť objektívnym a vierohodným
podkladom pre prerokovanie projektu v orgánoch mesta Prievidza a pri komunikácii
s verejnosťou. Vypracovaná dokumentácia musí byť relevantná pre prípravu tzv. biznis
plánu objednávateľa súvisiaceho s reguláciou statickej dopravy v mestskej časti Zapotôčky
v meste Prievidza.
1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že projektovú dokumentáciu vyhotoví v štandardných mierkach,
s dodržaním príslušných technických predpisov pre tento typ projektovej dokumentácie.
Projektová dokumentácia bude odovzdaná ako čistopis, 6x v tlačenej forme a 2x na CD
nosiči. Prípadne ďalšie pripomienky zo strany objednávateľa po odovzdaní dokumentácie
budú považované za naviac práce a budú zapracované po ocenení prác a vyhotovení
písomného dodatku.
1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoje náklady, vo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť, v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých
v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas,
bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite. V prípade zistenia
chýb v dokumentoch je zhotoviteľ povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť
objednávateľovi. Strany si následne poskytnú potrebnú súčinnosť na ich odstránenie.
1.5 Za riadne zhotovené dielo sa pre účely tejto zmluvy považuje dielo, ktoré je vykonané
podľa podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, platných právnych predpisov a príslušných
STN, ktoré spĺňa všetky podmienky uložené dotknutými orgánmi.
1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú
mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje
takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela
potrebné.
Čl. 2
Čas a miesto plnenia
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude dodané do 90 kalendárnych dní od podpisu zmluvy
o dielo.
2.2 Miesto plnenia je Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza.
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v súlade s touto zmluvou prevezme
a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto
zmluve.
2.4 Ak zhotoviteľ pripraví riadne dokončené dielo na odovzdanie pred dohodnutým
termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
2.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo dielo neprevziať, ak má chyby brániace jeho využitiu,
alebo zhotoviteľ nedodá dielo v požadovanom obsahu a vyhotovení.
2.6 Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela
objednávateľovi. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpíšu oprávnení zástupcovia oboch
zmluvných strán. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať najmä dátum a miesto
odovzdania a prevzatia diela a stav, v akom sa dielo odovzdáva.
2.7 Dodržanie termínov uvedených v tejto zmluve je závislé aj od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa a ďalších podmienok dojednaných v tejto zmluve. Po dobu

omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní
s plnením záväzku, pričom lehota zhotovenia diela sa predlžuje o túto dobu omeškania
a objednávateľ nie je oprávnený uplatniť si v dôsledku takéhoto omeškania dojednané
sankcie.
2.8 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínov dodania diela v prípadoch vyššej
moci. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé a ani ich
nemôžu ovplyvniť zmluvné strany (napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy atď.).
2.9 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá
bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby dohodnutej touto zmluvou.
V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane
viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné
porušenie zmluvy.
Čl. 3
Cena diela
3.1 Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná, nemenná a maximálna.
3.2 Cena diela je:
Cena bez DPH
27 300,- €
DPH 20%
0,- € (zhotoviteľ nie je platca DPH)
Cena vrátane DPH
27 300,- €
Celková cena diela je
27 300,- €
Slovom: dvadsaťsedemtisíctristo EUR.
3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená maximálna cena za dielo zohľadňuje všetky priame,
nepriame náklady, primeraný zisk potrebný na vykonanie diela.
Čl. 4
Platobné podmienky
4.1 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo uvedenú v čl. 3 ods. 3.2, po
jeho riadnom zhotovení bez vád a nedorobkov, odovzdaní a prevzatí. Objednávateľ
neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonanie diela.
4.2 Zhotoviteľ vystaví jednu faktúru až po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu
zmluvy. Práce nebudú priebežne fakturované.
4.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach. Mimo povinných
údajov uvedených v § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov, bude obsahovať minimálne tieto údaje:
a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa § 3a
Obchodného zákonníka),
b) názov diela,
c) špecifikácia zmluvy o dielo,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,

h) prílohou faktúry bude povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený preberací
protokol,
i) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.
4.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
4.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený
ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia
opravenej faktúry objednávateľovi.
4.6 Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
4.7 Faktúra za vykonané naviac práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až na základe
podpísaného dodatku k zmluve v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov.
4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu inkasných dát pre potreby plnenia faktúr si budú
oznamovať do 7 dní po tom, ako ku zmene došlo.
4.9 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky na realizované práce.
4.10 Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou budú vyhotovené
písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak v tejto zmluve
nie je uvedené inak.
4.11 Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých
zo zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.
Čl. 5
Záručná doba – zodpovednosť za chyby
5.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 1 ods. 1 má požadovanú akosť,
množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych
predpisov, STN a ostatných predpisov.
5.2 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 1 ods. 1.1 je 48 mesiacov a začína
plynúť dňom jeho odovzdania zhotoviteľom.
5.3 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 5.1, má predmet zmluvy chyby. Za
chyby predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a chyby
v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne chyby.
5.4 Oznámenie chýb predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 1 (reklamácia) musí byť vykonané
len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie a popis chyby. Objednávateľ je
povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je
povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní. V prípade, že bude z
pohľadu reklamačného konania nutné vyjadrenie príslušných správnych orgánov, t. j.
príslušný okresný dopravný inšpektorát, resp. cestný správny orgán a pod., lehota na
vyjadrenie príslušného správneho orgánu sa nezapočítava do lehoty na odstránenie vád.
Zhotoviteľ je však povinný relevantne preukázať podanie nového návrhu opravenej
dokumentácie na vyjadrenie príslušnému správnemu orgánu a následne aj obdržanie
vyjadrenia príslušných orgánov najneskôr do 2 pracovných dní od jeho obdržania.
5.5 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení chyby
opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej chyby.

5.6 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie chyby neplynie
záručná doba.
5.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej chyby sa riadia ustanovením § 564 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade
objednávateľ môže:
a) požadovať odstránenie chýb dodaním náhradnej časti diela za chybnú časť diela, dodanie
chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych chýb,
b) požadovať odstránenie chýb opravou diela, ak sú chyby opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo,
d) odstúpiť od zmluvy.
Čl. 6
Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy
6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 1 v termíne
určenom v čl. 2 ods. 2.1 je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania.
6.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 3 ods. 3.2
v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.4 je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa
zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti
ceny diela.
6.3 Zmluvné strany si dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením chýb
v termínoch špecifikovaných v čl. 5 ods. 5.4, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania, a to osobitne za každú jednotlivú
chybu.
6.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ preukázateľne
odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.
6.5 Objednávateľ okrem dôvodov na odstúpenie, ktoré uvádza Obchodný zákonník, môže
odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa:
6.5.1 ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností v termínoch stanovených touto
zmluvou o viac ako 14 dní,
6.5.2 ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia tejto zmluvy v požadovanej kvalite, v súlade
so zmluvou a pokynmi objednávateľa,
6.5.3 ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na
vyhlásenie konkurzu,
6.5.4 ak zhotoviteľ poruší zmluvu podstatným spôsobom.
6.6 odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre
ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
6.7 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi
škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu
vyplývajú. Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo
zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.
Čl. 7

Autorské a licenčné práva
7.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že zhotoviteľ je autorom diela špecifikovaného v čl. 1
ods. 1.1 tejto zmluvy.
7.2 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradný súhlas na použitie diela na všetky známe
spôsoby použitia ku dňu účinnosti tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na dosiahnutie účelu –
zvedenie a prevádzkovanie regulácie statickej dopravy v mestskej časti Zapotôčky v meste
Prievidza, a to najmä na využitie diela v procese prípravy realizácie, v procese verejného
obstarávania, ako aj pre účely samotnej realizácie a prevádzky regulácie statickej dopravy.
Súhlas sa udeľuje i na všetky spôsoby použitia, ktoré vyplynú z prevádzkovania regulácie
statickej dopravy alebo z použitia diela v budúcnosti, vrátane jej prípadných zmien.
7.3 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela v územne a vecne
neobmedzenom rozsahu, ako aj bez časového obmedzenia.
7.4 Vlastnícke práva na odovzdanú projektovú dokumentáciu prechádzajú na objednávateľa
dňom zaplatenia faktúry za predmet zmluvy.

Čl. 8
Ostatné ustanovenia
8.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy, ako aj plniť pokyny objednávateľa pri určení spôsobu vykonania
diela.
8.2 Omeškanie s dodaním predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 1 ods. 1.1 v termíne
špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 po dobu viac ako 14 dní sa považuje za porušenie tejto zmluvy
podstatným spôsobom.
8.3 Dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 1 ods. 1.1 s chybami sa považuje za
porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
8.4 Podstatným porušení zmluvy na strane zhotoviteľa je chybné plnenie zhotoviteľa, na ktoré
bol písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
8.5 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, výstupmi
z pripomienok, rozhodnutiami a vyjadreniami dopravného inžiniera.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia
9.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
9.2 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán,
ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
9.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán
formou písomných dodatkov k tejto zmluve.
9.4 Zmluvné strany súhlasia s tým, že akékoľvek oznámenia, požiadavky, alebo iné písomnosti
vzniknuté na základe vzťahov založených touto zmluvou (ďalej en „dokumenty“) sa budú
považovať za doručené, ak sú doručené osobne s potvrdením prevzatia druhou zmluvnou

stranou. V prípade odoslania dokumentov doporučenou poštovou zásielkou na adresy
zmluvných strán uvedené v tejto zmluve, sa dokumenty budú považovať za doručené dňom
ich prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo v prípade prevzatia zásielky sa budú dokumenty
považovať za doručené tretím dňom po ich uložení na príslušnej pošte, a to aj v prípade ak sa
o ich uložení adresát nedozvedel. Ak niektorá zmluvná strana odmietne dokumenty prevziať,
dňom doručenia dokumentov je deň odmietnutia prevzatia dokumentov.
9.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné
strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
9.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
9.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží
objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá
v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
9.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Obsah dokumentácie „Dopravný projekt regulácie statickej dopravy v mestskej časti
Zapotôčky v meste Prievidza“ (Príloha č. 1),
- Mapa mestskej časti Zapotôčky v meste Prievidza s vyznačeným dotknutým územím (Príoha
č. 2).
V Prievidzi dňa ................

V Prievidzi dňa ................

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.............................................
Ing. Marián Bielický
konateľ spoločnosti
Technické služby mesta
Prievidza s.r.o.

.............................................
Ing. Dušan Kohút
konateľ spoločnosti
Dopravné projekty & inžiniering s. r. o.

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo
Obsah dokumentácie
„Dopravný projekt regulácie statickej dopravy v mestskej časti Zapotôčky v meste
Prievidza“
- Dodanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa vypracovania dopravného projektu
týkajúceho sa realizácie regulácie statickej dopravy s ohľadom na možnosti existujúceho
stavu a územia, s ohľadom na nutné úpravy súčasného stavu a v neposlednom rade
realizovať prieskum statickej dopravy, ktorý bude potrebný pri stanovení regulatívov a
implementovaní regulácie do praxe. Regulácia by sa týkala večerného/nočného
parkovania, resp. regulácie. Vymedzenie riešeného územia v grafickom území, viď
PRÍLOHA 2.
-

dopravný projekt trvalého dopravného značenia:
o návrh trvalého dopravného značenia (zvislého a vodorovného) potrebného pre
účel spustenia plánovanej regulácie statickej dopravy v území
o prípadné úpravy dopravných režimov jednotlivých ulíc v území s ohľadom na
vhodné a kapacitne únosné riešenia v dopravne následnom území, resp.
uzlových bodov
o konzultácia a súhlasné stanovisko k projektovej dokumentácie ODI Prievidza
o výmer a výkaz navrhnutého dopravného značenia vrátane realizačných detailov
v podobe stĺpikov, upínacích materiálov, plastových krytov stĺpikov, osadenie
a realizácia dopravného značenia
o zapracovanie koridorov a nástupných plôch pre vozidlá HaZZ v riešenom území,
vrátane konzultácií projektovej dokumentácie a súhlasným stanoviskom OR
HaZZ PD

-

dopravný prieskum statickej dopravy
o realizácia prieskumu statickej dopravy tak, aby jeho spracovanie a výsledky
bolo možné využiť pri tvorbe regulatívov, VZN a návrhov spôsobu regulácie
(večerná/nočná regulácia) riešeného územia

-

stavebné a investičné úpravy územia
o v prípade nutnosti jednoduchý návrh riešení/úprav územia s kvalifikovaným
odhadom vyvolanej investície s ohľadom na finančnú náročnosť ako aj
časovú náročnosť predmetných úprav.

Komunikácia s obyvateľmi a podnikateľskými subjektami mestskej časti Zapotôčky
(minimálne 1 stretnutie), s médiami (minimálne 1 stretnutie) v záujme presadenia
a akceptácie navrhovaného systému regulácie.

Príloha č. 2 – Mapa dotknutého územia

