
PRÍKAZNÁ ZMLUVA  
 

uzatvorená  podľa ustanovení § 724  a nasl.  Občianskeho zákonníka  na  obstarávanie 

územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a odst. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. „O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)“ v platnom znení.  
 

 

 

 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

1. Príkazca:   OBEC  BELOVEŽA 

    Sídlo:                                                 Obecný úrad Beloveža, Beloveža č. 94, 086 14 Hažlín 

    Zastúpený:                                            Peter Mikula – starosta obce 

    IČO:                                   00321 877 

    DIČ:                                                    2020622956 

    Bankové spojenie:                              Prima banka Slovensko, a.s. 

    IBAN:   SK92 5600 0000 0036 0511 4012        

    Tel.:                                                    +421 (0)54/479 72 02,     +421 (0)905 410 154 

    Fax:                                                    +421 (0)54/4884912 

    E – mail:                                              beloveza@gmail.com     

      

2. Príkazník:  Ing. Slavomír Kmecik, odborne spôsobilá osoba pre 

obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. č. 303  

     Bydlisko:                           Sama Chalupku 2808/5, 085 01 Bardejov  

     DIČ:              1022237612 

     Bankové spojenie:                   SLSP a.s. Bratislava, pobočka Bardejov 

     IBAN:                                                SK 09 0900 000000 0085020632  

     Telefón:     +421 (0)907 055 573 

      

                     

 

 

Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

 

2.1  Príkazník  sa  touto  zmluvou  zaväzuje  pre  príkazcu zabezpečiť činnosť odborne spôsobilej   

       osoby na obstarávanie „Zmeny a  doplnky č. 1 Územného plánu obce Beloveža“ (ďalej  len   

       „Z a D č. 1 ÚPN O“)  pre Obec Beloveža  podľa § 2a  zákona  číslo 50/1976 Zb.  o  územnom   

       plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v členení na časti: 

2.1.1  Prerokovanie návrhu Z a D č. 1 ÚPN O  

2.1.2  Vyhodnotenie pripomienok a spracovanie žiadosti na posúdenie návrhu Z a D č. 1   

          ÚPN O  

2.1.3  Schvaľovací proces, čistopis, uloženie Z a D č. 1 ÚPN O   

 

 

 

 



Článok III. 

TRVANIE   A  ZÁNIK  ZMLUVY 

 

 

3.1 Príkazník sa zaväzuje vykonávať činnosti v rozsahu článku II. tejto zmluvy s termínom   

         začatia činnosti od podpisu tejto zmluvy a ukončenia najneskôr do troch mesiacov od   

         schválenia Z a D č. 1 ÚPN O Beloveža v obecnom zastupiteľstve Beloveža.            

3.2 Ak príkazník pripraví výsledky obstarávateľskej činnosti na odovzdanie pred dohodnutým    

termínom, zaväzuje sa príkazca tieto výsledky prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

3.3   Dodržanie času plnenia zo strany príkazníka je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

        príkazcu dohodnutého v čl. IV. tejto zmluvy. Po dobu omeškania príkazcu s poskytnutím 

        spolupôsobenia nie je príkazník  v omeškaní so splnením záväzku. 

3.4.   Táto zmluva zaniká:  

       - Uplynutím dohodnutého času plnenia. 

        

 

Článok IV. 

POVINNOSTI  PRÍKAZCU 

 

 

Príkazca sa zaväzuje:   

4.1. Poskytnúť a predložiť príkazníkovi včas vypracované jednotlivé časti Z a D č. 1 ÚPN 

O Beloveža spracovateľom (zhotoviteľom), všetky potrebné podklady, údaje  a informácie  

v rámci rozsahu dohodnutých obstarávateľských výkonov.  

4.2.  Zodpovedať za úplnosť a pravdivosť poskytnutých podkladov a v prípade porušenia tejto 

        zodpovednosti znášať všetky následky vyplývajúce z porušenia tohto záväzku. 

4.3. Odosielať všetku korešpondenciu pripravenú príkazníkom súvisiacu s  predmetom tejto zmluvy 

na náklady príkazcu.  

4.4.  Zaplatiť príkazníkovi odmenu dohodnutú v čl. VII. tejto zmluvy. 

4.5.   Zabezpečiť príkazníkovi zodpovedajúce priestorové, materiálové a technické podmienky pre 

obstarávateľské výkony v administratívnom sídle príkazcu. 

 

 

Článok V. 

POVINNOSTI  PRÍKAZNÍKA 

 

 

Príkazník sa zaväzuje:  

5.1. Pri obstarávaní dohodnutého predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou,  

hospodárne,  podľa pokynov príkazcu a v súlade s jeho záujmami. 

5.2. Zastupovať príkazcu pri rokovaniach súvisiacich s predmetom zmluvy v rámci právomocí  

delegovaných príkazcom a vyplývajúcich z príslušných zákonov. 

5.3.  Bezodkladne oznamovať príkazcovi všetky okolnosti, údaje a informácie, ktoré pri výkone 

činností zistil a ktoré môžu mať vplyv na ďalší postup príkazcu alebo zmenu jeho pokynov.  

5.4. Zachovávať 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. 

5.5. Odovzdať príkazcovi bez zbytočného odkladu veci, ktoré za neho prevzal, alebo nadobudol pri 

obstarávaní Z a D č. 1 ÚPN O Beloveža. 

 

 



 

Článok VI . 

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 

 

Miestom plnenia predmetu zmluvy je administratívne sídlo príkazcu, sídlo príkazníka a sídlo 

spracovateľa Z a D č. 1 ÚPN O Beloveža. 
 

 

 

 

Článok VII. 

ODMENA 

 

 

7.1.  Odmena za predmet zmluvy, v rozsahu čl. II. tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných 

strán.  

7.2.   V odmene sú zahrnuté výdavky na cestovné a odmena príkazníka.   

7.3.  V odmene nie sú zahrnuté náklady na zakúpenie mapových podkladov, materiálové 

a energetické náklady vynaložené na  rozmnožovanie oznámení, žiadostí a ďalších 

dokumentov, poštovné  a príprava ďalších podkladov vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z.z 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Tieto náklady  

hradí príkazca.   

7.4.   Odmena za obstarávateľské výkony  podľa čl. II. činí celkom dohodou 1 200,00 EUR (bez 

DPH)   

(slovom: jedentisícsedemstopäťdesiat EUR)  

Odmena za jednotlivé ucelené časti Z a D č. 1 ÚPN O Zborov činí: 

 

                Prerokovanie návrhu Z a D č. 1 ÚPN O  podľa čl. II bod 2.1.1  ................................ 700,-EUR 

         Vyhodnotenie pripomienok a spracovanie žiadosti na posúdenie návrhu Z a D č. 1   

          ÚPN O podľa čl. II bod 2.1.2   .................................................................................. 300,-EUR 

                Schvaľovací proces, čistopis, uloženie Z a D č. 1 ÚPN O  podľa čl. II bod 2.1.3 .....  200,-EUR                                         

         Obstarávateľské výkony spolu (bez DPH):.......................................................... 1 200,-EUR  

7.5. Nepredvídané náklady, vzniknuté nad rámec štandardného spracovania resp. obstarávania Z a 

D č. 1 ÚPN O Beloveža,  budú predmetom samostatného dodatku k  tejto zmluve. 

7.6.   Príkazník v súčasnosti nie je platcom DPH, v prípade, že sa príkazník stane platcom   

         DPH,   odplata za obstarávateľské činností podľa čl.VII. bodu 7.4 tejto zmluvy bude zvýšená     

         o nárokovateľnú čiastku DPH. 

 

 

 

Článok VIII . 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

 

 8.1 Odmena za plnenie predmetu zmluvy bude uhradená v splátkach, na základe faktúr 

vystavených príkazníkom po ukončení jednotlivých ucelených častí Z a D č. 1 ÚPN 

O Beloveža tak, ako je to uvedené v článku VII., bod 7.4 tejto zmluvy. Splátky odmeny za 

obstarávateľské výkony uhradí príkazca na účet príkazníka do 15 pracovných dní od 

doručenia faktúry príkazníka príkazcovi. 

 

 

 



Článok IX . 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

9.1.  Príkazník nezodpovedá za skutočnosti a nedostatky v procese obstarávania územnoplánovacej 

dokumentácie  (Z a D č. 1 ÚPN O Beloveža), ktorých pôvod a vznik je datovaný pred 

podpisom tejto zmluvy. 

9.2.Zmluvu môžu zmluvné strany meniť písomnými dodatkami, ktoré nadobúdajú platnosť po 

podpísaní  zmluvnými stranami. 

9.3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu pred podpísaním prečítali, rozumejú jej obsahu, súhlasia 

s ňou a podpisujú ju v súlade so slobodnou a vážnou vôľou. 

9.4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho  

       zákonníka.  

9.5. Táto zmluva má štyri strany. 

9.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť   

       nasledujúcim dňom po zverejnení na webovej stránke obce Beloveža. 

9.7. Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých príkazca obdrží tri vyhotovenia 

a príkazník dve vyhotovenia. 

 

 

 

V Zborove, dňa  09.08.2018                              V Bardejove, dňa  09.08.2018                       

 

Za Príkazcu:                                                                                  Za Príkazníka: 

 

 

 

 

...................................................                                                   ................................................... 

          Peter Mikula                                                 Ing. Slavomír Kmecik  

          starosta obce 


