
 

Mandátna zmluva 

č. 11/2019 

uzatvorená podľa § 566 obchodného zákonníka pre výkon obstarávateľských činností 

 
I. Zmluvné strany 

 
1. Mandant:   Obec Koňuš 

                           Obecný úrad 39 

                           072 63 Choňkovce 

                           IČO: 00325333 

                           Zastúpená: Mgr. Kvetoslavou Šabákovou, starostkou obce 

 

 

2. Mandatár: Ing. Iveta Sabaková 

                           Agátová 2396/10 

                           075 01 Trebišov 

                           Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Trebišov 

                           Číslo účtu: 4007908175/7500 

                           IBAN: SK 3575000000004007908175 

 

 

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 Územného plánu obce 

Koňuš. 

 
III. Čas plnenia 

 
 Mandatár sa zaväzuje , že činnosti pri  obstarávaní   Územného plánu obce Koňuš  zabezpečí v súlade  

o zákonom  podľa požiadaviek mandanta a zmluvou o dielo uzavretej medzi mandantom a spracovateľom 

územnoplánovacej dokumentácie nasledovne: 

 1.etapa 

náklady na obstarávateľské činnosti   ............... 300,00 EUR  

Uvedená etapa zahŕňa  tieto  činnosti: 

o prípravné práce,  

o dohľad nad spracovaním Prieskumov a rozborov,  

o zabezpečenie prerokovania Zadania a príprava podkladov pre schválenie Zadania 

 2. etapa 

náklady na obstarávateľské činnosti  ............... 300,00 EUR 

Uvedená etapa zahŕňa  tieto  činnosti: 

o výkon obstarávateľských činností pri spracovaní a prerokovaní Konceptu ÚPN-O a spracovanie 

súborného stanoviska a  príprava podkladov pre jeho schválenie  

 3. etapa 

náklady na obstarávateľské činnosti  ...............    350,00 EUR 

Uvedená etapa zahŕňa  tieto  činnosti: 

o výkon obstarávateľských činností pri spracovaní a prerokovaní Návrhu ÚPN-O a príprava podkladov 

pre jeho schválenie  

o výkon obstarávateľských činností pri uložení schváleného ÚPN-O 

 Cena za výkon obstarávateľských činností spolu: 950,00 EUR. Nie som platca DPH. 

 

 

 



 

IV. Cena 
 

4.1 Cena za vykonanú službu bola stanovená na základe Unika 2012 – Odporúčaný postup pri dohodovaní      

cien za obstaranie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie 

a dohodnutá zmluvnými stranami na  950,-  EUR slovom deväťstopäťdesiat euro. 

Mandatár nie je  platcom DPH. 

4.2 Cena bude fakturovaná za každú etapu prác osobitne v štádiu podania žiadosti o príslušné súhlasy 

Okresnému úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky. 

 
V. Ostatné ustanovenia 

 
5.1 Mandatár vyhlasuje, že má oprávnenie ( je odborne spôsobilou osobou) 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. 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Kvetoslava Šabáková                                                                                               Ing. Iveta Sabaková 

       mandant                                                                                                                     mandatár  

 

V Koňuši, dňa 04.11.2019                                                                                        V Trebišove, dňa 04.11.2019 


