Mandátna zmluva - Obec Kvakovce – Ing. Iveta Sabaková – KVA-749/173/2021-749/2021

MANDÁTNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
Článok č. 1
Zmluvné strany
Mandatár:
Adresa:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
E-mail:
Mobil:

Ing. Iveta Sabaková
Agátová 2396/10, 075 01 Trebišov
33 157 413
ČSOB, a.s. Trebišov
4007908175/7500
SK 3575 0000 0000 0040 0790 8175
sabakova.iveta@gmail.com
0905 460 337

1.1 Mandant:

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

Článok č. 2
Predmet zmluvy
2.1 Mandatár sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných 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. 2 Územného plánu obce Kvakovce.
2.2 Mandant sa zaväzuje, že za vykonanie a zariadenie dohodnutých činností zaplatí mandatárovi
odmenu vo výške podľa tejto zmluvy.
2.3 Mandatár je odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a
územnoplánovacej dokumentácie obcí podľa §2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len "stavebný zákon").
Článok č. 3
Rozsah a obsah predmetu plnenia
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3.1 V rámci predmetu plnenia vykoná a zariadi mandatár nasledovné činnosti špecifikované v §19a a
nasl. stavebného zákona potrebné k obstaraniu územnoplánovacej dokumentácie, najmä:
a) Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie (príprava oznámenia
o prerokovaní, overenie rozdeľovníka, účasť na vysvetľovaní komunikácia s dotknutými
subjektmi, žiadosti o prerokovanie podľa osobitných predpisov, vyhotovenie pripomienok,
dohodnutie stanovísk s dotknutými orgánmi štátnej správy, žiadosť o preskúmanie návrhu
podľa §25 SZ).
b) Príprava podkladov na schválenie územného plánu v obecnom zastupiteľstve, činnosti po
schválení (príprava návrhu uznesenia, VZN, registračný list, uloženie územnoplánovacej
dokumentácie).
Článok č. 4
Čas plnenia
5.1. Mandatár je povinný plniť predmet zmluvy v nasledovných lehotách : v nadväznosti na
termíny spracovateľa zmien a doplnkov.
Článok č. 5
Spolupôsobenie a podklady objednávateľa
5.1 Pri plnení tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržiavať platné všeobecné záväzné právne a
technické predpisy a dojednania tejto zmluvy.
Článok č. 6
Odmena mandatára
6.1 Odmena za práce a činnosti podľa predmetu tejto zmluvy je dohodnutá zmluvnými stranami vo
výške 800,- EUR a bude vyplatená po splnení Čl.3 ods.3.1 písm. a). Mandatár nie je platcom
DPH.
Článok č. 7
Osobitné dojednania
7.1 Túto zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi
zmluvných strán.

zástupcami

7.2 Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží 1 vyhotovenie.
7.3

Zmluvné strany prehlasujú, že prejav vôle v tejto zmluve je urobený vážne, zrozumiteľne,
slobodne a určite čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
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7.4 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zákonné zverejnenie tejto zmluvy zabezpečí
mandant. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom
sídle Obce Kvakovce

V Kvakovciach, dňa 20.4.2021

..............................................
Mandant:
Obec Kvakovce
Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce

.....................................
Mandatár
Ing. Iveta Sabaková

3

