Príkazná zmluva
uzavretá podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
I.
Zmluvné strany
Príkazca:

Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

1.2. Príkazník:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Obec Belža
Obecný úrad, Belža, Belža 80, 044 58 Seňa
Zastúpený: Ing. Ondrej Pravda, starosta obce
00323951
2021235810
OTP Banka Slovensko, a.s.
8757876/5200
SK28 5200 0000 0000 0875 7876

URBA s.r.o.
Jakobyho 14, 040 01 Košice
Ing. arch. Eva Mačáková
UniCredit Bank Czech republik and Slovakia, a.s.
1218625008/1111
SK3111110000001218625008
47 221 801
2023800911
II.
Predmet zmluvy

2.1. Príkazník sa príkazcovi podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že pre príkazcu vykoná zastupovanie obce
a vykonávanie činností súvisiacich s obstarávaním a prerokúvaním územného plánu obce Belža v rozsahu
uvedenom v zákone č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. (v stavebný zákon) v
znení neskorších) a činností súvisiacich s posudzovaním strategického dokumentu, okrem toho vypracuje
zadanie:
-

Prípravné práce
Spracovanie a prerokovanie zadania
Dohľad nad spracovaním a prerokovanie návrhu
Spracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Príprava podkladov pre schválenie návrhu územného plánu obce Belža a jeho procesné zabezpečenie
III.
Odmena

3.1. Príkazca sa zaväzuje zaplatiť odmenu príkazníkovi za vykonanie príkazu uvedeného v čl. II. tejto zmluvy vo
výške: 3 100,00 EUR - nie som platca DPH.
Platby budú fakturované po etapách:
Činnosť
1. prípravné práce- §19a, ods.(1) - a)
a) vypracovanie Oznámenia o začatí obstarávania ÚPN
b) spracovanie Oznámenia o strategickom dokumente
c) zabezpečenie vytlačenia a odovzdania Oznámenia obcou na OÚ
Košice - okolie
d) vyhodnotenie došlých údajov a podmienok k ÚPN

Termín
Do 15. 08. 2017

Cena (€)
500

2. Spracovanie a prerokovanie Zadania §20, ods.(1) - (5)
a) spracovanie zadania
b) prerokovanie zadania (zabezpečenie zverejnenia na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce, prerokovanie a vyhodnotenie pripomienok
a stanovísk)
c) príprava podkladov na pre posúdenie OÚ Košice, OVaBP a
schválenie v Obecnom zastupiteľstve
3. Dohľad nad spracovaním a prerokovanie návrhu - § 22 ods. (1)
až (7)
a) dohľad nad postupom spracovania
b) vypracovanie oznámenia o prerokovaní návrhu, zabezpečenie
zverejnenia
c) prerokovanie návrhu

Do 21. 10. 2017

950

Do 30.6. 2018

850

Do 15.09. 2018

800

4. Spracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
5. Príprava podkladov pre schválenie návrhu územného plánu
obce Kokšov Bakša a jeho procesné zabezpečenie- §24
- vyhodnotenie pripomienok a stanovísk k návrhu s návrhom na
rozhodnutie o námietkach a pripomienkach
- zabezpečenie dopracovania dokumentácie
- vypracovanie návrhu uznesenia a VZN
- vypracovanie žiadosti a príslušných podkladov pre posúdenie podľa
§25 stavebného zákona Okresným úradom, OVaBP
- schvaľovacia doložka
- spracovanie a zaslanie registračného listu a záverečných listov

Pozn. Nie som platca DPH
3.2. Táto činnosť nevykazuje znaky závislej činnosti, z toho dôvodu bude zdanená ako ostatný príjem podľa §8
zákona č. 595/2003 Z.z.
3.3. Odmena je splatná po uskutočnení príkazu príkazcu v hotovosti resp. na účet príkazníka po uskutočnení
príkazu príkazcu do 15 dní od odovzdania predmetu zmluvy podľa čl. II.. a prebratia faktúry.
IV.
Osobitné dojednania
4.1. Príkazník sa na základe tejto zmluvy zaväzuje konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí
tak, aby bol predmet príkazu vykonaní čo najrýchlejšie.
4.2. Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne.
V.
Zánik zmluvy
5.1. Táto zmluva zaniká vykonaním príkazu, alebo odvolaním príkazníka príkazcom. Ak príkazná zmluva zanikla
odvolaním, je príkazca povinný nahradiť príkazníkovi náklady vzniknuté do odvolania, utrpenú škodu, a ak
prislúcha príkazníkovi odmena, aj jej časť zodpovedajúcu vykonanej práci. To platí aj vtedy, ak sa
dokončenie príkazného konania zmarilo náhodou, na ktorú nedal príkazník podnet.

V Košiciach dňa 23. 06. 2017
Ing. Ondrej Pravda:

............................................
Príkazca

V Košiciach dňa 23. 06. 2017
Ing. arch. Eva Mačáková:

.............................................
Príkazník

