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MANDÁTNA  ZMLUVA 
uzavretá podľa § 566 Obchodného zákonníka 

 
Čl. I. 

 
Zmluvné strany: 
 

1. Mandant: 
Mesto Fiľakovo 
zastúpené: Mgr. Attila Agócs, PhD. primátor mesta 
Adresa: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
IČO: 00316075 
DIČ: 2021115052 
číslo účtu: SK95 5200 0000 0000 0817 4961 
 
a 
 

2. Mandatár: 
Ing. Igor Kubinec 
bytom: M. Rázusa č. 2226/38, 960 01 Zvolen 
Číslo OP: EA 020730 
Číslo účtu: SK68 0200 0000 0011 7654 3054 
Reg. číslo odborne spôsobilej osoby: 318 
podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 
 
. 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
Mandatár sa na základe tejto zmluvy zaväzuje pre Mandanta vykonať nasledovné činnosti 
počas obstarania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Fiľakovo, Zmeny 
a doplnky č.6“ v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov: 
 

- prípravné práce, oznámenie o začatí spracovania  „Územného plánu mesta Fiľakovo,  
Zmeny a doplnky č.6“ (ďalej len ZaD č.6), 

- dohľad pri spracovaní návrhu ZaD č.6 na verejné prerokovanie  
- prípravu spracovania pokynov pre zhotoviteľa návrhu „Územného plánu mesta 

Fiľakovo, Zmeny a doplnky č.6“, 
- spolupôsobenie pri spracovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie mesta, 

v súlade s ustanovením § 23, § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku a Vyhlášky MŽP SR č.55/2001, 

- prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie a vyhodnotenie 
pripomienkového konania, 

- spolupôsobenie pri dopracovaní návrhu „Územného plánu mesta Fiľakovo, Zmeny 
a doplnky č.6“, 

- príprava podkladov pre Obvodný úrad Banská Bystrica, vydanie § 25, preskúmanie, 
- príprava a súčinnosť pri predložení návrhu územného plánu mesta, ZaD č.6 na 

prerokovanie v Mestskom zastupiteľstve mesta Fiľakovo, 
- vyhotovenie registračnej tabuľky, 
- zabezpečenie uloženia schválenej územnoplánovacej dokumentácie podľa zákona. 
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Čl. III. 
Odmena 

 
Mandant sa zaväzuje uhradiť Mandatárovi za poskytnuté služby podľa čl. lI tejto zmluvy 
odmenu vo výške  300 €. Úhrada sa uskutoční prevodným príkazom na účet Mandatára do 
30 dní od splnenia predmetu zmluvy. 
 

ČI. IV. 
Povinnosti Mandanta 

 
Mandant je povinný vytvoriť podmienky na splnenie dohodnutého predmetu zmluvy. 
 
 

ČI. V. 
Povinnosti Mandatára 

 
Mandatár sa zaväzuje: 

- splniť požadovanú úlohu zodpovedne a včas, 
- dbať na pokyny Mandanta, 
- spĺňať povinnosti voči ostatným inštitúciám.  

 
ČI. VI. 

Vznik a zánik zmluvy 
 
Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 06.06.2017 do ukončenia procesu obstarávania 
územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Fiľakovo, Zmeny a doplnky č.6“. 
 

Čl. VII. 
Splnenie predmetu zmluvy  

 
K splneniu predmetu zmluvy dôjde splnením všetkých dohodnutých činností podľa Čl. II. tejto 
zmluvy. 

ČI. VIII. 
Záverečné ustanovenie 

  
1. Túto zmluvu je možné zmeniť len písomnou formou po vzájomnej dohode oboch 
zmluvných strán. 
2. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 1 
exemplár . 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na web stránke mesta Fiľakovo.   
4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne a vážne,  jej obsahu 
porozumeli, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
Vo Fiľakove, dňa  02.06.2017 
 
 
 
 
 
______________________                                                      _________________________         
             Mandant                                                                                        Mandatár 


