MANDÁTNA ZMLUVA
é.04l2o18-ÚP
uzavretá podl'a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

článok l.

Zmluvné strany

1.

Mandant

:

Obec : Koprivnica
Sídlo : Koprivnica í26 , 086 43 Koprivnica
Statutárny zástupca: lng. Peter Krupa , starosta obce

lCO: 0O322'164
DlČ: 2020778826

Bankové spojenie : VUe Bardejov, č.,J 4O22-522\O2OO
|BAN: SK17 0200 0000 0000 04022522
a

2.

Mandatár: STANIM, s, r. o.
Sídlo : Šindliarč. í38, 082 36

Zapísaná v obchodnom registri OS Prešov, odd. Sro, vl.Č. 18743lP
Statutárny orgán :lng. Stanislav lmrich, konate!'

lCO : 36791822

DlČ: 2022405033

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. č,ú,8B5 1313001/5600
|BAN: SKí3 5600 0000 00BB 5131 3OO1

článok Il.

Predmetom tejto zmluvy je závázok:

Predmet zmluvy

, Že pre mandanta na jeho r]čet a v jeho mene bude vykonávať činnost, spojenú s
obstarávaním Územnoplánovacej dokumentácie / § 2a ods,1 záŘon a ó.5011976 v znení neskorších
zmien a doplnkov a to návrhu UPN-O Koprivnicá

a)mandatára

b) mandanta, Že zaplatí mandatárovi za činnosti uvedené v odseku
ceny uvedenú v článku lV. tejto zmluvy.

a) odmenu podl,a dohodnutej

čtánok lll.
Predmet plnenia
Mandatár sa zavázuje zabezpeČit', spracovat', pripravit' podklady a vykonat, pre mandanta pri
obstarávaní Úpru-o tieto práce, dokumenty a úkoňy nasledujr]cich činností:
a) ZabezpeČil'Činnosti spojené s prerokovaním Náwhu Úpru-o , t. j. prípravy oznámení , účast,
na verejnom Prerokovaní s dotknutými orgánmi , vyhodnotenie pripomienok a ich
predloženia na schválenie
b) Zabezpečit' činnosti stjvisiace so schválením návrhu úpru - o , t. j. príprava žiadosti
PosÚdenie Návrhu tJPN-O a predloženie návrh tlPtt-O na preskúmanie podl,a § 25 ods. 6
stavebného zákona
c) VYkonat'Činnosti súvisiace s uloženímdokumentácie a príprava registračnéholistu úptl - o.
V ce|kovej cene tejto ponuky nie sú zahrnuté preukázatel'né náklady na poštovné, spojené
s doručovaním oznámení, kopírovaním dokumentov a príprava d,alšíchpod"kladov vypllivajúiicň zo
zákona č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vp|yvov na životnéprostredie
.

čtánot< lV.

cena za dielo
JVlandant zaplatí mandatárovi cenu za činnosti v rozsahu článku lll. tejto zmluvy v celkovej výške
400 EUR / slovom Štyristoeur/. Cena je stanovená dohodou. Je splatná po ukon"čenijednotiivýcn

etáp a to za jednotlivé etapy takto:

/

úpru-o
ÚPru-o

Etapa č. 2 činnosti súvisiace s prerokovaním Návrhu
- 2o0 EUR
Etapa č, 3 činnosti súvisiace so schválením Návrhu
- 150 EUR
EtaPa Č. 3 Činnosti súvisiace s dopracovaním a príprava registračného
50 EUR
Casový.harmonogram jednotlivých etáp bude zosúladený s harmonogramom ,pr""ou"Úra úptrl
obce Koprivnica a dohodnutý s mandantom.

listu

-

článok v.
Platobné podmienky
1. Mandant sa zavázuje zaplatiť mandatárovi dohodnutú cenu za vyššieuvedené činnosti podl,a
článku lV.
2. Celková cenaza Činnosti resp. podl'a dohodnutých etáp je splatná po ukončeníjednotlivých
etáp a
odoslaní faktúry najneskór do 14 dní od jej vystavenia.
3. Mandant sa zavázuje uhradit' mandatárovi preukázatel,né náklady, ktoré mandatár nevyhnutne
alebo ÚČelne vynaloŽÍ pri plnení svojho závázku podl'a článku lll tejto zmluvy na základe vzálomnej
dohodY s mandantom, Je_dná sa hlavne o poštové náklady spojené ďoorueováním a pod.
|rlukazatel'ne vynaloŽené náklady špecifikované v bode 3 bude mandatár fakturovat, mandantovi
jedenkrát štvrt'ročnedo 5 dní nasledujúceho štvrt'roka

!

.

článot Vl.

!né práva a povinnostizmtuvných strán

1 lVlandant je Povinný odovzdat' včas mandatárovi veci a informácie, ktoré sú potrebné na zariadenie
záležitostí, pokial'z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarat' mandatár.

M

článok Vll.
iesto plnenia záv ázkov

Miestom Plnenia je sídlo mandanta, Doručovanie potrebných písomností sa vykonáva poštou resp.
osobne oproti podpisu na účetmandanta.

,,

1.

2.

1,rr""iJÉl31,Yllno""n.

Táto zmluva je platná dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola podpísaná zmluvnými stranami.
Zaniká dohodou alebo odstúpenímod zmluvy. Jejzmenu možno vykonat' iba písomne,
Dohoda o zániku zmluvy je písomná, inak je neplatná. Jej súčast'ouje vyrovnanie vzájomných

závázkov.

3.

Vzt'ahu zmluvných strán vyplývajúceztejto zmluvy a v nej bližšieneupravené sa riadia

4.

všeobecne závázných predpisov týkajúcich sa dohoQnutého predmetu plnenia.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch písomných vyhottveniach, z ktonich jedno dostane mandant

príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, obchodného zákonníka ako
a

V

jedno

i

d,alších

mandatár.

Koprivnici , dňa :24.05.2018

STANlM,
Mandant:

*

U

Mandatár:

s.r.o.

oB2 96 Sindliar č. 138
lCO: 3679í B22
Dlc: 20e24o5033

'ť{

