
Handátna zmlwa
č' 5/20í8

Jĺesto Turzovka, stned í78, o23 ilTurzovka
zastúperÉ: JUDr. Ľubomír Golis, pÍimátor rn€sta
lČo: o0 314 331
DlČ;20205533í5
/ďalej len 

"mandanť/

Urbion sk, s. r. o., ut. A. Kmeťa í6, oío oí żtina
z.9ĺúpgn4: lng. arďl. Ján Buńan, konateľ spo|očnosti
ICO :43 999 531
DlČ :2o22539101
lČ DPH :5l(2022539í01
Spoločnoď zapÍsaná v oR oS Žilina' odd' Sro, VloŽka ě. 2o.tgo/L
/ďalej len 'mandatáŕl

a

/ ďalej ako Žiadatď o obstaranie Zmełly a Doplnku Úpľĺ-ż l
uzahłáraiú podÍa ustanovenia $ 566 a násl. ob*odného zákonnika tuto

mandátnu zmlwu:

lt

Mandáár sa touto mandáhou zmluvou zaväzuje vykonď pre mandanta ohstarárĺanie Zmeny a DoplĺÍ<u ě.1Uzemného plánu zóny Tuzovka- Bukovina ( ďaÉ ai bn zme'ni" o"plń," uÉŇžiä;"ffi $anovenorn podtašpecifikácie jednoüivých $:ľ" 1rydenýđ bno.reJ'ponure iďona ó]s .201.8' Pĺipdné pcudzorłanie vplyrĺov naEvotné prąsÜedie stđąickáo dokumerĺu nad ráńb ĺsľovaĺĺéľlolonania podla ustanoven i zákał.ęNR sR č.24nffi Z.z. nie ie predmetom tejto zmtuvy.

a

t_

Za ís&,lom ďektívneho. obstarávania Zmeny a Doplnku Úpľ-z mandant spnoĺnocňuje mandatára konať v jehomene s doü<nutými orgánmi sm9j správy, ěTTĘp,.s-d"lknuryil p'a*i'"k'y'ĺ 
" 

vi.Ly';'"*bami, vlasbríkmipozemkov a so spracof'ďeÍom Zmeny ä ooplnłu uÉľ-z ź" 
"óinolnocn.nia 

sa vyluije pĺijĺmanie záň*ova uzahláĺania zmlwnýďr rrďahov v meńe mandanta.

odplata mandđára za vykorravanie činnosti pT-oĘEŤľ! 
-z19ny a Doplnku ÚpH-z sa na základe zmluvnýmistranami akoeptovanei Cenwej kalkulácie zo ona s.s.zoĺ8 ĺ ďáej'bi enwej kalkulácb) v rczsahu predloŽenejšpeđfi káci€ stanovuje nasledovne:

suma bez DPH 3 500,00 €DPH2oo/o 70o,oo€
suma s DPH 4 200,00€ ( cena je konečĺá )S poukazom na ustanovenie $ 1-9 stavebného zákona bude odmena uhraderuí v elej výŠke žiadateÍomo obstaranie Zmeny a Doplnku ÚPN-z. Yztah medzi ziaJáteľoň o obstaranie Zmeny a Doflnku ÚPN-za mandatárom oboe vo veci obstarávania Zmeny a Doplnku úpru-ż'ńua" uqraveny sam*iá''ou dďlodw. Týmlomandant pĺeváĄza su?|u.Ę*|l!9{19pl"tľ.óo'ne',l 

'Jd"t}'*i' r4yplývajúcu ztejto zmluvy na äadatelao obstaranie Zmeny a Doplnku Úpľ-z, ttôry si je tohto záuaziuvéooňy,-áo'urďvol'le h"; *É výške pĺijíma a nadôkaz sÚhlasu podpisuje tuto zmlwu. ]

Mandatár je povinný postups/äť pń výkone đnnosti s osobitnou starostlirłoďou a využiľ všetlry svoje znalostiv prospech mandanta' ltanjĺa1 99 3vłizuje posh'povď v súlade so zaujmami manaánta a v prĺpade nuhosti sivyžiada pokyny mandanüa- M?ld"!ílię povĺ_nný oezoałláone 
''yk;Hť " 

zabezpečiť všetĘ porebné úkony spolenés.obstarávanim.Zmeny 
9 Ę9lnru gelĺ-z, p'róm sazawäzulpia) do 5 dní od prewatia 

ľá*l,u Zmeny á Doplnku Úľx-Źę'acovať oznámenia o prerokovaní podľa ustanovenĺstavebného zákona a oznámenia o strategickom oołumänte pooia aĺtona 24t2og6 Z. z.

ilt.

tv

I



Je vecou rozhodnrnia manda1ára, či svoje zmlgvné povinnosti splni sám, alebo prostrednictvom tretej osoby- zasplnenie svc{ho mandátu však zodpovedá mandantovi mandatar.

b) v termĺne do 50 dni od prcrłzatia Návĺhu^ 4.ny a Dopnku ÚpH_z zanruzpút jeho prerokovanie podÍa
ustanoveni s23ods. í _3zákona ö 50ľ97.6 Zb. otzemnom plánorłanl astavebnom poĺiadku (*aůebný
zákon) v zneni nskoršiďl predpisov (ďalej stavebný zákon), vrátane spracornnia Ńavrľlu sianovisrá
obstarávaleľa k uplatneným pĺipomienkam;

c) v termĺne do 20 dní od odsúhlasenia Návrhu stanovislę obstarávateľa Mestom Turzovka zabezpeäT opätovné
prerokovanie pĺipornienok podta S 23' ods. 4) stavebného zákona s dotknutýmipľávnid<ý'mi a ĺlbcrými

_. osobamia prerokovanie pńpadnýÓ rozporov s dđknutými oľgánmi štáÜ'ej spraqnd) do 7 dni od pľerrzatia dopracovaného návrhu Zmeny á oopňłu Úpp-z nazanáae výsledného vyhodnđenia
pripomienkového konania spracovď pobebné podllady vrábne Návrhu Všeobecnéhä záväznéhó naĺiadenia
Mesta a poŽadď o|resný úrad, odbor vystavty v Żlinó o preskúmanie podÍa $ 25 stavebĺÉho zákona;e) do 3 dnĺ ad vevzalna stanoviska okresného úradu, odboru výstavby vŻline }'alá ś żđ saveuneľl o zákana
odorrzdď mandantovivšeĘ @klady poÜebné ku schváleniu navrnűzmgly a'Doplnřu Úpľĺ-z.

v.

Mandant-sa zaväzuje, Že.vzáujme urýďlleného zabezpečenia procesu obstarárrania Zmełry a Doplnku Úpľĺ-zzatlzpďi zverejnenie dďumentácie a odosielanie pĺsomnostĺ óo*nutĺm orgánom stáüŕJ śp'a'v, samospĺávy,právnidĺým aýieyrn ooobám a üabríkom pozemkov, spracorranýďl mandďárom v lehote do 3 dnĺ od iďlprevzatia podÍa pokynov mandatára.
Mandant v súđnnmti so Žiadđeľoĺn o obstaranie .4ry"ny a Doplnku Úpn-z uhradi naklady na odosidaniepísoĺnnoslí dotknutým orgánom štatnej správy, právnidĺým á fjzairLí';obám.

Mandarľt a Žadatet o ołrstaranie Zmeny a Doplnku Úpľ-z môŽu zmluvu qypove<lať kedykofuek, a to čiastočnealebo v celoĺn rozsahu- Zmluvné strany sa doľlooli, Že výpoveď zo stnany rnaňbnta a zaoáeľ o lstananb Zmenya Doplnku Úpn-z nadobrĺta úsyosť 9n* i"j oorueěńa m.no"urouĺ. Ępołedanlm ''l.'ny 
nie je do dňa iejskon&nia dotknutá ani pomemá $ď od_meny aili úhrady nanááou,-*róe oďioľĺo .oment nnnĺlatár vynaložil.Mandatár mÔže zmluvtl vyporledď s rjönnośťou ku koną lĺalendameho '*i"* *s'"dJi** po mesiaci, vHoroľn bola qýpoveđ doručerÉ mandantovi- Mandalár-moze v piĺpaoe neplnenia zźuäzkol'zo sÜany zmluvnýchpaÍtnerov podľa dánku.lll. mandátnej lľluvy vanení srjvisiace.ibohooyboprał'e p'łäpouinnositi pozastavłľvykonávania dohodnutýŮ önnostĺ áĺłonoí' V ďatsom pptä_"-t"ĺsbsĺi suróneeniń-mandátrłej zmhĺvyustanovenia $ 574 a 575 zäkona..

PŤľ-" Pgmery vypłľajri= ztejto zĺnlury sa ĺia{ia pľĺslGnými ustanoveniami obÓodného zákonnika a inýchprĺglušnýcft pravnyďl pedpisov plđnýń v Sbvenskej iepubtiká'
Táto zmlwa sa vyhotovuje vtroch iovnopisoń, 

'Ŕo'ý*' ^alcrz,ty 
platnosť originálu, pděom kažďý ličashikzmltły obdržĺ jeden rovnopb.

Ł'ny a.dodatĘ k tejto zmlwe musia byť uzavreté v. pĺsomnej forme a podpísané všetkými zmluvnými stranaĺni.Táto zmluva nadobúda platrnď. okamihom jej podóisu v$íkýmiłoma zmluvnými süanami a účinncľ dňoĺnpsbdu|'Jdm po dnijej zrłeĘnenia na rľebovej śtanťe mesta.
Zmluvné strany vyh|asrljú, že tuto zmlrrvu uávreli slobodne, váżne abez omýu, Že táto zmlurĺa nebob vzawetáv tiesni ani pod nälakom,.ani za nápadne nevýhodnýđ poońienolĺ. zňl.'-e shany si zmluvu pÍečÍüali, jej obsahuporozumelia na znak súhlaw ju vlastnoručne ioapĺśali. 

'

vt.

vil.

vilt

v Tuzovke dňa

MI,STO Ttl

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta
Mesto Turzovka
ako mandant

v Žifine dňa 17.520ĺ8

Uľbíon sĘ s.Ĺo.
A. Krneta Ió, olo o7ŻiLlÍra
lCo l 

-43 
999 5 gl, DtČ' 2022 s3g l oIlC DPH: SK2O22S39IOI

vTuzovke dňa?p:.ýoffi

Mił*talBemát
Dlhá nad 27
ako žiadateľ o obstaranĺe
Zmeny a Doplnku Úpľ-z

I

lng- arch. Ján Burĺan
konateľ spolofuosti
Urbion sk, s. r. o.
ako mandatár

2

jsk76174
Obdĺžnik

jsk76174
Obdĺžnik

jsk76174
Obdĺžnik


