MANDÁTNA ZMLUVA
č. 04/2017-ÚP
uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany
Obec : Záborské
Sídlo : Záborské 39 , 082 53 Petrovany
Štatutárny zástupca: Kristína Maliňáková, starosta obce
IČO : 00328014
DIČ: 2021296739
Bankové spojenie :
IBAN :
a
2. 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.
IBAN : SK13 5600 0000 008851313001
1.

Mandant :

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
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie / § 2a ods.1 zákona č.50/1976 v znení
neskorších zmien a doplnkov/
b) mandanta, že zaplatí mandatárovi za činnosti uvedené v odseku a) odmenu podľa dohodnutej ceny uvedenú v
článku IV. tejto zmluvy.
Článok III.
Predmet plnenia
Mandatár sa zaväzuje zabezpečiť, spracovať, pripraviť podklady a vykonať pre mandanta pri obstarávaní
ÚPN obce Záborské tieto práce, dokumenty a úkony nasledujúcich činností:
1. Zabezpečiť činnosti s prerokovaním zmien a doplnkov č. 1/2015 ÚPN -O , ich posúdenie a predloženie na
schválenie
2. Vykonať činnosti súvisiace so schválením zmien a doplnkov č. 1/2015 ÚPN - O
3. Vykonať činnosti súvisiace s dopracovaním a prípravou registračného listu ÚPN – O
V celkovej cene tejto ponuky nie sú zahrnuté preukázateľné náklady na poštovné, spojené s doručovaním
oznámení, kopírovaním dokumentov a príprava ďalších podkladov vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a prípadná účasť na verejnom prerokovaní s občanmi.
Článok IV.
Cena za dielo
Mandant zaplatí mandatárovi cenu za činnosti v rozsahu článku III. tejto zmluvy v celkovej výške 350 EUR
/ slovom tristopätdesiateur /. Cena je stanovená dohodou. Je splatná po ukončení jednotlivých etáp a to za
jednotlivé etapy takto:
Etapa č. 1 práce súvisiace s prerokovaním zmien a doplnkov č. 1/2015 ÚPN-O - 200 EUR
Etapa č. 2 činnosti spojené so schválením zmien a doplnkov č. 1/2015 ÚPN-O – 100 EUR
Etapa č. 3 činnosti súvisiace s dopracovaním a príprava registračného listu – 50 EUR
Časový harmonogram jednotlivých etáp bude zosúladený s harmonogramom spracovateľa ÚPN obce Záborské
a dohodnutý s mandantom.

Článok V.
Platobné podmienky
1. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi dohodnutú cenu za vyššie uvedené činnosti podľa článku IV.
2. Celková cena za činnosti resp. podľa dohodnutých etáp je splatná po ukončení jednotlivých etáp a odoslaní
faktúry najneskôr do 14 dní od jej vystavenia.
3. Mandant sa zaväzuje uhradiť mandatárovi preukázateľné náklady, ktoré mandatár nevyhnutne alebo účelne
vynaloží pri plnení svojho záväzku podľa článku III tejto zmluvy na základe vzájomnej dohody s mandantom.
Jedná sa hlavne o poštové náklady spojené s doručovaním a pod.
4. Preukázateľne vynaložené náklady špecifikované v bode 3 bude mandatár fakturovať mandantovi jedenkrát
štvrťročne do 5 dní nasledujúceho štvrťroka .
Článok VI.
Iné práva a povinnosti zmluvných strán
1. 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 VII.
Miesto plnenia záväzkov
Miestom plnenia je sídlo mandanta. Doručovanie potrebných písomností sa vykonáva poštou resp. osobne
oproti podpisu na účet mandanta.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
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. Jej súčasťou je vyrovnanie vzájomných záväzkov.
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.
1.

V Záborskom , dňa :

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

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

