
 
Mandátna zmluva 

 
uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 
 
Medzi: 

Čl. I 
Zmluvné strany 

1.  Mandatár:    Ing.arch.Vladimír Barčiak 
 Adresa:   Gerlachovská 9, 010 08 Žilina 
 IČO:    30581109 
 DIČ:    1022859530 
 IČ DPH:   SK1022859530 

V zastúpení: Ing.arch.Vladimír Barčiak,  
                                            autorizovaný architekt, 0913 AA 
Telefón: 0903/554837, 041/5254837 

 E-mailová adresa:  barciak.ing.arch@gmail.com, 
     ing.arch.barciak@zoznam.sk 
 Bankové spojenie, VÚB, a.s., 
 peňažný ústav: pobočka Žilina 
 Číslo účtu: 890645-432/0200 
 

 
 
 
2. Mandant:    Obec Nesluša 

 Adresa:   Nesluša č.978, 023 41 Nesluša 
 V zastúpení:   Ing.Mariánom Chovaňákom, starostom obce Nesluša 
 IČO:    0000314137 
 DIČ:    2020553139 
 Telefón:   041/4281121 
 Číslo faxu:   041/4281196 
 E-mailová adresa:  ou.nesluša@neslusa.sk 
 Webová stránka:  www.neslusa.sk 
 Bankové spojenie,   Prima Banka, a.s. 

     Číslo účtu:   0318071001/5600 
 Mena:   EURO 

 
 

 
 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je vykonanie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní 
územného plánu obce Nesluša podľa zák.č.50/1976 Zb. v platnom znení  ako i vyhlášky 
č.55/2001 Z.z. 
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Čl. III 
Záväzky zmluvných strán 

1. Mandatár sa zaväzuje, že bude vykonávať ako odborne spôsobilá osoba činnosti súvisiace 
s obstaraním územného plánu pre obec Nesluša ako mandanta na jeho účet, v jeho mene, 
za odplatu, a to v termíne od začiatku doby platnosti tejto zmluvy do konca 60 dňovej 
lehoty po schválení územného plánu obce Nesluša v  obecnom zastupiteľstve obce 
Nesluša. Túto lehotu môžu účastníci vzájomnou dohodou písomne dodatkom k tejto 
zmluve predĺžiť. 

2. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi odplatu za vykonávanie činnosti odborne 
spôsobilej osoby pri obstarávaní územného plánu obce Nesluša a náklady s tým spojené, 
ako je ďalej dohodnuté. 

 
 
 

Čl. IV 
Odmena mandatára, 

 náhrada hotových výdavkov 
a  spôsob platenia 

1. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi za činnosť  v bode III tejto zmluvy uvedenú 
odplatu v dohodnutej výške 3 300,0 € a 20% DPH (660,0 €), čo spolu činí  3 960,0 € 
slovom Tritisícdeväťstošesťdesiat EUR (119 299,0 SKK).  

2. Mandant bude znášať zo svojho aj hotové výdavky súvisiace s obstaraním veci podľa tejto 
zmluvy. 

3. Odplata podľa Čl. IV, bod 1, je splatná nasledovne: 
3.1. Čiastka vo výške 1 000,0 € a 20% DPH (200,0 €), čo spolu činí 1 200,0 € slovom 

Jedentisícdvesto EUR, bude uhradená mandantom po podpise mandátnej zmluvy na 
základe mandatárom predloženej faktúry v termíne do 14 dní od jej doručenia na 
Obecný úrad Nesluša. 

3.2 Čiastka vo výške 1 000,0 € a 20% DPH (200,0 €), čo spolu činí 1 200,0 €  slovom 
Jedentisícdvesto EUR, bude uhradená mandantom po prerokovaní konceptu 
územného plánu obce (ÚPN – O) Nesluša s dotknutými orgánmi... a s verejnosťou, 
na základe mandatárom predloženej faktúry v termíne do 14 dní od jej doručenia na 
Obecný úrad Nesluša. 

3.3. Čiastka vo výške 1 300,0 € a 20% DPH (260,0 €), čo spolu činí 1 560,0 € slovom 
Jedentisícpäťstošesťdesiat EUR, bude uhradená mandantom po schválení územného 
plánu obce (ÚPN – O) Nesluša  v Obecnom zastupiteľstve Nesluša, na základe 
mandatárom predloženej faktúry do 14 dní od jej predloženia na Obecný úrad 
Nesluša. 

4. Ďalej sa účastníci tejto zmluvy dohodli, že na žiadosť mandatára podloženú odôvodnením 
ich predpokladanej výšky poskytne mandant zálohy na hotové výdavky. Po použití a 
zúčtovaní predchádzajúcej zálohy môže byť poskytnutá ďalšia záloha na hotové výdavky. 
Mandatár po skončení činnosti vyhotoví celkové zúčtovanie a prípadný preplatok vráti 
mandantovi do 10 dní od skončenia činnosti. 

 
 

 
Čl. V 

Ďalšie ujednania 
1. Mandatár bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

V prípade, že sa vyskytnú okolnosti,  ktoré by mohli zásadným spôsobom ovplyvniť jeho 




