
MANDÁTNA ZMLUVA č. 6lZoZL

uzatvorená podl'a § 566 a nasl. Ubchodného zákonnika

čt,l
Zmluvné strany

1.1 Mandatárl Ing, Iveta Sabaková
Adresa: Agátová 239611,0
IČO: 331,57 41,3

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Trebišov
Číslo účtu: 40079081,75/7500
IBAN: SK 3575000000004007908175

1,2 Mandant: Obec Nižný Slavkov
Adresa: Obecný úrad Nižný Slavkov
Štatutárny zástupca: Ing. ]ozef Kamenický, starosta obce
IČo: am27574
DIČ: 2a2071,16?7

čt. z
Predmet zmluvy

2.1 Mandatár sazavázuje, že za podmienok dojednaných vtejto zmluve aza podmienok v nej

uvedených pre mandanta a jeho menom bude r,ykonávať práce spojené s obstarávaním
územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky č,2 Územného plánu obce Nižný
Slavkov.

2.2 Mandant sa zavázuje, že za vykonanie a zariadenie dohodnutých Činností zaplatí
mandatárovi odmenu vo výške podl'a tejto zmluvy.

2,3 Mandatár je odborne spósobilou osobou na obstarávanic úzcmnoplánovacích podkladov a

územnoplánovacej dokumentácie obcí podl'a §2a zákona č.50/7976 Zb. o Územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení [d'alej len "stavebný zákon").

čt. s
Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 V rámci predmetu plnenia vykoná azariadi mandatár nasledovné činnosti Špecifikované v

§l9a a
nasl. stavebného zákona potrebnó k obstaraniu územnoplánovacej dokumentácie, najmá:

aJ Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie (príprava
oznámenia o prerokovaní, overenie rozdel'ovníka, účasť na vysvetl'ovaní komunikácia s

dotknutými subjektmi, žiadosti o prerokovanie podl'a osobitných predpisov, vyhotovenie
pripomienok, dohodnutie stanovísk s dotknutými orgánmi štátnej správy, Žiadosť o
preskúmanie návrhu podl'a §25 SZ),

b) Príprava podkladov na sclrválenie úlzenrnélro plánu v obecnonr zastupitel'stve, činnosti po

sclrválení (príprava návrhu uznesenia, VZN, registračrrý list, uloženie úzernnoplánovacej
dokurnentácie).



čt. q

Čas plnenia

5.1, Mandatár je povinný plniť predmet zmluvy v nasledovných lehotách : v nadváznosti

na
termíny spracovatel'a zmien a doplnkov.

čt. s
Sp olup ó s ob enie a p o dkl a dy obj ednáv atel' a

5.1 pri plnení tejto zmluvy sa mandatár zavázuje dodržiavať platné vŠeobecné závázné

právne a technické predpisy a dojednania tejto zmluvy.

il,a
odmena mandatára

6.1 odmena za práce a činnosti podl'a predmetu tejto zmluvy je dohodnutá zmluvnými
stranami vo výške 700,- EUR a bude vyplatená po splneni Čt,E ods,3.]. písm. a).

Mandatár nie je platcom DPH.

čt. r
Osobitné dojednania

7,t Túto zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami podpísanými ŠtatutárnYmi
zástupcami zmluvných strán.

7,2 Táto zm]uva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, zktorých kaŽdá strana obdrŽÍ 1
vyhotovenie,

7,3 Zmluvné strany prehlasujú, že prejav vóle vtejto zmluve je urobený váŽne,

zrozumite]'ne, slobodne a určite čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

7.4 Táto zm\uva je povinne zverejňovatrou zmluvou podl'a zákona č. 21112000 Z.z.

o slobodnom prístupe k informáciárn v znení neskorších predpisov, Zákonné zverejnetrie

tejto ztnluvy zabezpeči mandant. Táto zrnluva nadobúda účinnost'dňorrr nasledujúcirrr po

drri zverejnenia na webovom sídle Obce Nižný Slavkov.


