Mandátna zmluva
uzavretá v zmysle § 566 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Obec Spišská Teplica
Obrancov mieru 454/3
059 34 Spišská Teplica
Zastúpená: Ing. Radoslavom Šeligom – starostom obce
IČO: 00326534
DIČ: 2020674964
Bankové spojenie: Slovenská sporuiteľňa, a.s.
č.ú.: SK68 0900 0000 0051 1795 3713
ďalej ako mandant
2. Ing.Katarína Kumorovitzová
Letná 3476/17
058 01 Poprad
IČO: 41 013 018
DIČ: 1046850563
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č.ú.: 0492302434/0900
IBAN: SK5509000000000492302434
BIC: GIBASKBX
ďalej ako mandatár.
Mandatár nie je platcom DPH.
Zmluvné strany sa dohodli:

I.
Predmet zmluvy
Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta zabezpečí proces obstarávateľskej činnosti
pre „Územný plán zóny obce Spišská Teplica pre parcely lokalít Kamence II a Kamence
III“, v katastrálnom území Spišská Teplica podľa vypracovaného návrhu vybraným
spracovateľom, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a
územnoplánovacej dokumentácii a súvisiacich predpisov, s termínom zahájenia prác po
podpísaní tejto zmluvy v nasledujúci deň po jej zverejnení obcou a po doručení potrebného
vypracovaného návrhu v požadovanom počte paré a na elektronickom nosiči dát.

II.
Záväzky zmluvných strán
Mandatár je povinný postupovať pri vykonávaní uvedených prác s odbornou
starostlivosťou.
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Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal je povinný uskutočňovať po konzultácii
s mandantom a v súlade so záujmami mandanta.
Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní
záležitostí a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.
Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné
v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas.
Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi odmenu na základe faktúry vystavenej
mandatárom vo výške 3000,00 eur v dvoch splátkach.
Prvá faktúra vo výške 2/3, bude vystavená po 30 dňoch odo dňa oznámenia zahájenia
prerokovania návrhu „Územného plánu zóny obce Spišská Teplica pre parcely lokalít
Kamence II a Kamence III“, v katastrálnom území Spišská Teplica, druhá vo výške 1/3,
po ukončení činnosti schválenia návrhu, obe splatné na základe vystavenej faktúry.

III.
Záverečné ustanovenia
Pri riešení ďalších otázok, neupravených touto zmluvou, sa zmluvné strany budú
riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 09.11.2022, príp. v predĺženej lehote po
odsúhlasení oboma zmluvnými stranami, a nadobúda účinnosť deň po jej zverejnení obcou.
Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať písomne v dohodnutej výpovednej lehote.
Dohodnutá výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle určito
a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží dve
vyhotovenia.

V Spišskej Teplici dňa 11.04.2022.

__________________________

_________________________

Mandant

Mandatár

Obec Spišská Teplica

Ing. Katarína Kumorovitzová

