MANDÁTNA ZMLUVA
č.
uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany

1. Mandant :

2.

Obec: Záborské
Sídlo : Záborské 39, 082 53 Petrovany
Štatutárny zástupca: Kristína Maliňáková, starostka
IČO : 00328014
DIČ: 2021296739
Bankové spojenie : VÚB Prešov
IBAN : SK82 0200 0000 0000 2102 1572
a
Mandatár: STANIM, s. r. o.
Sídlo : Šindliar č. 138, 082 36
Zapísaná v obchodnom registri OS Prešov, odd. Sro, vl.Č. 18743/P
Štatutárny orgán :Ing. Stanislav Imrich, konateľ
IČO : 36791822
DIČ : 2022405033
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. č.ú. 885 1313001/5600
IBAN : SK13 5600 0000 0088 5131 3001
Článok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok:
a) mandatára, že pre mandanta na jeho účet a v jeho mene bude vykonávať činnosť spojenú s
obstarávaním
územnoplánovacej dokumentácie / § 2a ods.1 zákona č.50/1976 v znení neskorších zmien a
doplnkov/ a to
Územného plánu obytnej zóny č. 2 Záborské , Zmeny a doplnky č. 1 . , ktorých spracovateľom je ATELIÉR
URBEKO , s. r. o. so sídlom Konštantínova 3 , Prešov.
b) z dôvodu, že zmeny a doplnky obec obstaráva z podnetu fyzickej osoby , náklady mandatára za
činnosti
spojené s obstarávaním
na základe vzájomnej dohody v súlade s § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov bude hradiť
tretia strana (fyzická osoba).

Článok III.
Predmet plnenia
Mandatár sa zaväzuje zabezpečiť proces prerokovania Územného plánu obytnej zóny č. 2 Záborské
, Zmeny a doplnky č. 1 . a to: príprava oznámení o prerokovaní, ich doručenie dotknutým orgánom
štátnej správy, PSK, dotknutým orgánom, v spolupráci s mandantom a spracovateľom vyhodnotenie
pripomienok k zmenám a doplnkom, zabezpečenie zapracovania výsledkov posúdenia a príprava
podkladov na podanie žiadosti o posúdenie postupu pre Okresný úrad Prešov , odbor výstavby
a bytovej politiky . Po vydaní súhlasného stanoviska a schválenia zmien a doplnkov obcou príprava
registračného listu.
Predmetom plnenia nie je príprava ďalších podkladov vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Poštovné náklady spojené s obstarávaním budú hradené treťou stranou (fyzická osoba).
Článok IV.
Iné práva a povinnosti zmluvných strán
1. Mandatár nezodpovedá za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv medzi obcou
a spracovateľom zmien
a doplnkov a taktiež medzi spracovateľom a fyzickou osobou, z ktorej podnetu sa zmeny a doplnky
obstarávajú.
2. Mandant je povinný odovzdať včas mandatárovi veci a informácie, ktoré sú potrebné na zariadenie
záležitostí, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať mandatár.

Článok V.
Miesto plnenia záväzkov
Miestom plnenia je sídlo mandanta. Doručovanie potrebných písomností sa vykonáva poštou resp.
osobne oproti podpisu na účet mandatára.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1.Táto zmluva je platná dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola podpísaná zmluvnými stranami.
Zaniká
dohodou alebo odstúpením od zmluvy. Jej zmenu možno vykonať iba písomne.
2. Dohoda o zániku zmluvy je písomná, inak je neplatná.
3. Vzťahu zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v nej bližšie neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka ako i ďalších všeobecne záväzných
predpisov týkajúcich sa dohodnutého predmetu plnenia.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch písomných vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane mandant a
jedno
mandatár.

V Záborskom , dňa ......................................

Mandant: .....................................

Mandatár: ..............................................

