Mandátna zmluva
č.2/2017
uzatvorená podla § 566 obchodného zákonníka pre výkon obstarávatelských činností
I. Zmluvné strany
Mandant: Obec Jovsa
Jovsa 73
072 32 Jovsa
Zastúpená: Mgr. Ľubicou Čornejovou, starostkou obce
2. Mandatár: Ing. Iveta Sabaková
Agátová 2396/10
075 01 Trebišov
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Trebišov
Čĺslo účtu: 4007908175/7500
IBAN: SK 3575000000004007908175
11. 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 plánovanf a stavebnom poriadku v znení neskoršĺ ch predpisov
(stavebný zákon) a to, že bude vykonávať obstarávatelskú Činnosť pri obstarávaní Zmien a dopinkov Č. 1
Uzemného plánu obce Jovsa.
.
.HI. Čas pinenia
Mandatár sa zaväzuje , že Činnosti pri obstarávaní Zmien a dopinkov Č. l I.Jzemného plánu obce Jovsa
zabezpečí v súlade so zákonom podla požiadaviek mandanta a zmluvou o dielo uzavretej medzi
mandantom a spracovatelom územnoplánovacej dokumentácie nasledovne do 30. novembra 2018.
Činnost pri obstarávaní bude pozostávat z:
vypracovanie oznámenia o prerokovaní návrhu zmien a dopinkov
overenie rozdelovníka, zabezpeČenie rozposlan ia a zverej nenia oznámen ia
- účasť na prerokovaní, komunikácia s dotknutými subjektami
- žiadosti o prerokovanie podla osobitných predpisov
- zozbieranie stanovísk a návrh na vyhodnotenie pripomienok
- dohodnutie stanovfsk s dotknutými orgánmi štátnej správy
- prípadné opätovné prerokovanie nezohladnených pripomienok
dohlad nad zapracovaním pripomienok do návrhu riešenia predloženie návrhu na príslušný orgán
územného plánovania podla §25 stavebného zákona
vypracovanie správy o prerokovanĺ
vypracovanie návrhu VZN , ktorým sa vyhlasuje záväzná Čast ÚPD
- príprava podkladov na schválenie obecnému zastupiteľstvu
účast na prerokovanf v zastupitelstve s vysvetľovaním
spolupráca pri zverejnení VZN
zabezpečenie Čistopisu UPD, označenie schvalovacou doložkou, uloženie UPD
spracovanie registračného listu

Iv. Cena

,

4. l Cena za vykonanú siužbu bola stanovená na základe Unika 20 l 2 - Odporúčaný postup pri dohodovaní
cien za obstaranie a spracovanie územnoplánovacfch podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a
dohodnutá zmluvnými stranami na 500,- EUR slovom pätsto eur.
Mandatir nie je platcom DPH.
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V. Ostatné ustanovenia
5. l Mandatár vyhlasuje, že má oprávnenie (je odborne späsobilou osobou) poskytnúť službu v zmysle Čl.
11. tejto zmluvy.
5.2 Zmluvaje uzatvorená okamihom písomnčho súhlasu obidvoch strán.
5.3 Táto zrnluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých sijednu ponechá
mandant ajednu rnandatár.

• Mgr. Uubica Čornejová
mandj
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ing. lveta Sabaková
mandatár
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