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Mandátna zmluva č.3/2018 
uzatvorená podľa § 566 obchodného zákonníka  

pre výkon obstarávateľských činností 
 

 
Mandant:  
 
Obec Kvakovce  
Domašská č. 97/1, 094 02 Kvakovce  
IČO: 00332518  
v zastúpení: Mgr. Radovan KAPRAĽ 
Ing. Katarína Švecová – zástupkyňa starostu 
bankové spojenie: OTB Banka, a.s.,  
č. účtu: SK23 5200 0000 0000 0933 7056 
e-mail: kvakovcedomasa@gmail.com 
 
(ďalej len „mandant“) 

 
 

Mandatár:  
 
Ing. Iveta Sabaková  
Agátová 2396/10 075 01 Trebišov  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Trebišov  
Číslo účtu: SK35 7500 0000 0040 0790 8175 
e-mail: sabakova.iveta@gmail.com 
 
( ďalej len „mandatár“ ) 
 

Článok č. II.  
Predmet zmluvy 

Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná činnosti v 
zmysle §2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (stavebný zákon) a to, že bude vykonávať obstarávateľskú činnosť pri obstarávaní Zmien a 
doplnkov č.2 Územného plánu obce Kvakovce. 
 

Článok č. III. 
Čas plnenia 

Mandatár sa zaväzuje , že činnosti pri obstarávaní Z a d č.2 Územného plánu obce Kvakovce 
zabezpečí v súlade so zákonom podľa požiadaviek mandanta a zmluvou o dielo uzavretej medzi 
mandantom a spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie . 
 

Článok č. IV. 
Cena 

 
Cena za vykonanú službu bola dohodnutá zmluvnými stranami nasledovne :   
 
1. etapa  
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- obstarávateľské činnosti pri prípravných prácach a spracovaní návrhu zmien a doplnkov 

územného plánu, zabezpečenie prerokovania návrhu zmien a doplnkov územného plánu v 
sume 600,00 EUR  
 

2. etapa  
-  obstarávateľské činnosti pri schvaľovaní a uložení zmien  a doplnkov územného plánu 

v sume 200,00 EUR 
 
Spolu 800,00 EUR, slovom osemsto euro. Mandatár nie je platcom DPH. Predmetná cena bude 
fakturovaná po ukončení jednotlivých etáp samostatne 
 
V prípade opakovaného prerokovania s dotknutými orgánmi alebo dotknutou verejnosťou si 
mandatár vyhradzuje právo úhrady za každý naviac vykonaný úkon vo výške 100 EUR. 
 

 
Článok č. V. 

Ostatné ustanovenia 
 

5.1   Mandatár vyhlasuje, že má oprávnenie poskytnúť službu v zmysle čl. II. tejto zmluvy. 
5.2   Zmluva je uzatvorená okamihom písomného súhlasu obidvoch strán.  
5.3  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si jednu ponechá mandant a jednu    

mandatár. 
 
 
V Kvakovciach,  dňa 21.5.2018     V Mysline,  dňa 21.5.2018 
 
 
 
 
 
Za mandanta:                                              Za mandatára: 
Mgr. Radovan KAPRAĽ                Ing. Iveta SABAKOVÁ 
     Starosta obce       
 


