
MANDÁTNA ZMLUVA č. 32/202L

uzatvorená podl'a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

čt.l
Zmluvné strany

1.1 Mandatárl Ing. Iveta Sabaková
Adresa: Agátová 2396/t0
IčO: 33t57 4I3
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Trebišov
Číslo účtu: 40\79OBL75/7500
IBAN: SK 3575000000004007908175

1.2 Mandant: Obec Nižný Slavl<ov
Adresa: Obecný úrad Nižný Slavkov
Štatutárny zástupca: Ing, Jozef Kamenicl<ý, starosta obce
IČO: 0032751,4
DIČ: 2020711,627

čt. z
Predmetzmluvy

2.1 Mandatár sa zavázuje, že za podmienok dojednarrých v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedených pre mandanta a jeho menom bude vykonávať práce spojené s obstarávaním
územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Nižný
Slavkov.

2.2 Mandant sa zavázuje, že za vyl<onanie a zariadenie dohodnutých činností zaplatí
mandatárovi odmenu vo výške podl'a tejto zrnluvy.

2,3 Mandatár je odborne spósobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a

územnoplánovacej dokumentácie obcí podl'a §2a zákona č.50/1,976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení [d'alej len "stavebný zákon").

čt. s
Rozsah a obsah predmetu plnenía

3,1 V rámci predmetu plnenia vykoná a zaríadi mandatár nasledovné činnosti špecifikované v
§l9a a

nasl. stavebného zákona potrebné 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 stanovís]< s dotl<nutými orgánmi štátnej správy, žiadosť o
preskúmanie návrhu podl'a §25 SZ].

b) Príprava poclkladov na schválenie ťtzetrrného plánu v obecnom zastupitel'stve, činrrosti po
sclrválerrí (príprava ttávrhtt ttznesetlia, VZN, registračrrý list, uloženie ťtzemnoplánovacej
dokunrentácie),



il,n
Čas plnenia

5,]_. Mandatár je povinný plniť predmet zmluvy v nasledovných lehotách : v nadváznosti

na
termíny spracovatel'a zmien a doplnkov.

čt, s
Sp olup ó sob enie a p o dklady obj e dn áv atel' a

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

právne a technické predpisy a dojednania tejto zmluvy,

ú,a
odmenamandatóra

6.]_ odmen a za práce a činnosti podl'a predmetu tejto zmluvy je dohodnutá zmluvnými

stranami vo výške 9B0,_ EUR a Úude vyplatená po splnení Č1.3 ods.3,]" písm. aJ.

Mandatár nie je platcom DPH,

ú,r
Osobitné dojednania

7.]_ Túto zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami podpísanými ŠtatutárnYmi

zástupcami zmluvných strán.

7,Z Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých kaŽdá strana obdrŽÍ 1"

vyhotovenie.

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

zrozumitel'ne, sIobodne a určite čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi PodPismi.

7,4 Tato zmluva je povinne zverejňovanotl zmluvou poclfa zákOna Č. 2IIl2000 Z.z.

o sloboclrro* pr:í.t.rp. k inforrnáciaro ,, znení neskor,ších predpisov. Zákonné zverejnenie

tejto zmluvy Žabezpečí mandant, Táto zrnluva nadobúda irčinnosť dňom nasledujúcim Po
dni zverejnenia na webovom sídle Obce Nižný Slavkov,


