PRíKAzNÁ zMLuvA č. 3/2014
uzatvorená podľa ustanovení § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka

v

cl.l.
ZMLUVNĚ STRANY
1. Príkazca:
Štatutárny zástupca:
lČO:
Bankové spojenie:

číslo účtu:

Obec Mníšek nad Hnilcom
Obecný úrad, Mníšek nad Hnilcom 292
ing. Ľudovít Kujnisch, starosta obce
00329386
VUB as

24323592/0200

2. Príkazník:

Ing. arch. Ľuboslava Vlčková, registračné číslo
preukazu odbornej spôsobilosti na obstarávanie

Bydlisko:
Bankové spojenie:

Česká 6, 040 O1 Košice
ČSOB,a.s. Košice

DIČ:

1024214939

UPP a úPD rag.č. 278

číslo účtu:

313676183/7500

čl.li.

PREDMET zMLuvY
lI,1. Príkaznik sa touto zmluvou zaväzuje pre príkazcu a podľa pokynov príkazcu
vykonať: Obstarávateľskú činnost' v zmysle §2a a §19a stavebného zákona pre

obstaranie Zmien a doplnkov UPN O Mníšek nad Hnilcom
l|.2, Predmet zmluvy je členený na etapy, ktoré sa príkazník v rámci plnenia tejto zmluvy
zaväzuje vykonať:
O

O

návrh Zmien ÚPN O spracovanie oznámenia SEA, dohl`ad nad spracovaním,
prerokovanie, vyhodnotenie pripomienok, zabezpečenie stanovísk orgánov Štátnej
správy podľa osobitných predpisov, príprava podkladov pre posúdenie podľa §25,
podklady pre schválenie v mestskom zastupiteľstve
schvaľovacia doložka, uloženie dokumentácie a registračný list

či.ill.
TRVANIE A zÁNlK zMi_uvY
lll.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od podpisu zmluvy do ukončenia prác v zmysle
rozsahu prác podla či. ll: Príkaznik na základe tejto zmluvy sa zaväzuje spolupodieľat'
svojou obstarávatelskou činnosťou na jednotlivých častiach diela pOdl'a termínov,
súvisiacich s ukončením jednotlivých prác V období júl 2014 až december 2014.
l|l.2 Ak príkazník pripraví výsledky obstarávatelskej činnosti na odovzdanie pred dohodnutým
termínom, zaväzuje sa prikazca tieto výsledky prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
|ll.3.

Dodržanie času plnenia zo strany príkaznika je závislé od riadneho avčasného
spolupôsobenia príkazcu dohodnutého včl. IV tejto zmluvy. Po dobu omeškania príkazcu
s poskytnutím spolupôsobenia nie je príkazník v omeškani so splnením záväzku.

čI.Iv. k
POVINNOSTI PRIKAzcu
Príkazca sa zaväzuje:
lV.1. Poskytnút' príkazníkoví všetky potrebné podklady, údaje ainformácie vrámci rozsahu
dohodnutých obstarávateľských výkonov. Zodpovedat' za úplnost' a pravdivost' poskytnutých
podkladov a v prípade porušenia tejto zodpovednosti znášať všetky následky vyplývajúce
z porušenia tohto záväzku.
lV.2. Odosielať všetku korešpondenciu pripravenú príkazníkom súvisiacu s čl. ll. body ll.1. |l.2.
tejto zmluvy na náklady príkazcu.
lV.3. Zaplatiť príkazníkoví odmenu dohodnutú v či. Vll tejto zmluvy.

čl.v.
POVINNOSTI PRíKAzNíKA
Príkaznik sa zaväzuje:
V.1. Pri plnení dohodnutého predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou,
hospodárne, pod|'a pokynov príkazcu a vsúlade sjeho záujmami. Zastupovat` príkazcu pri
rokovaniach súvisiacich s predmetom zmluvy vrámci právomocí delegovaných príkazcom
a vyplývajúcich z príslušných zákonov..
V.2. Bezodkladne oznamovat` prikazcovi všetky okolnosti, údaje a informácie, ktoré pri výkone
činností zistil a ktoré môžu mat" vplyv na ďalší postup príkazcu alebo zmenu jeho pokynov a
priebežne ho informovat' o postupe plnenia úloh vyplývajúcich 2 tejto zmluvy.
V.3. Zachovävat' mlčanlivosť o všetkých ekonomických a právnych pomeroch príkazcu, s výnimkou
povinností ustanovených zákonom, pri výkone činností dohodnutých touto zmluvou a to aj po
skončení tejto zmluvy. Odovzdat“ prikazcovi bez zbytočného odkladu veci, ktoré za neho
prevzal, alebo nadobudol pri plnení obstarávatel'ských činnosti.
V.4. Príkaznik si je vedomý, že daňovú povinnost' je povinný v súlade s platným zákonom o dani
z príjmu splniť.

čl. vl _
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Vl.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je administratívne sídlo príkazcu, sídlo príkaznika
a sídlo spracovatela dokumentácie.

či. vII.
ODMENA
Vll.1. Odmena za predmet zmluvy, v rozsahu čl. ll tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných
strán. V zmysle zákona NRSR č. 18/1996 O cenách v znení neskorších predpisov, vyhl. MF
SR č, 87/1996 Z.z. Príkaznik nie je platcom DPH. V odmene sú zahrnuté výdavky na
energie, dopravu, materiál a odmena príkaznika.
Vll.2. Odmena za predmet zmluvy podľa či. ll činí:
500 G /păťsto EUR/
Vll.3. Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, najmä ustanovenia §
724 až 732 Občianskeho zákonníka. Zmluva súčasne platí ako doklad pre priznanie dane z
príjmov fyzických osôb.

čI.vIII .
PLATOBNE PODMIENKY
Vlll.1.0dmena za plnenie predmetu zmluvy sa bude realizovať na základe výkazu prác ako
podkladu pre uhradeníe odmeny za vykonané práce predmet zmluvy vzmysle čl. ll. 1
tejto zmluvy.1. Odmena bude uhrádená na účet príkaznika v zmysle či. Vll. tejto zmluvy.

či. IX.
zÁvEREčNĚ usTANovENIA
lX.1.Príkazník
nezodpovedá
za
skutočnosti
a nedostatky
vprocese
obstarávania
územnoplánovacieho podkladu, ktorých pôvod avznik je datovaný pred podpisom tejto
zmluvy.
lX.2. Zmluvu môžu zmluvné strany meniť písomnými dodatkami, ktoré nadobúdajú účinnost' po
podpísaní zmluvnými stranami.
lX.3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
lX.4. Zmluva je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach, zktorých prikazca obdrží jedno
vyhotovenie a príkazník jedno vyhotovenie.
V Mnlšku nad Hnilcom dňa 22.7.2014

_, ,,_, .„, _.. _V.._,,„7„.._.

Za príkazcu:
P M
ing. Ľudovít Kujnisch, starosta obce
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Za príkaznika:
ing. arch. Ľuboslava Vlčková

