Dodatok č. 1 k M A N D Á T N E J Z M L U V E
uzavretej podľa ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi
Martin Harčarik - TMS
So sídlom:
Hlavná 429/27A, 065 41 Ľubotín
IČO:
41 876 776
DIČ:
1043999649
IČ DPH:
SK1043999649
Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s.
Číslo účtu (IBAN):
SK66 1100 0000 0029 3401 5643
Zapísaný v Živnostenskom registri vedenom na Okresný úrad Stará Ľubovňa pod č. živ.
Registra: 710-6219
Za podnikateľa koná:
(ďalej len „mandatár“)

Martin Harčarik

a
Obec Víťaz
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Štatutárny orgán:
(ďalej len „mandant“)

Víťaz 111, 082 38 Víťaz
00327981
2020548233
Slovenská sporiteľňa
SK77 0900 0000 0051 3630 4399
Ing. Ján Baloga

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.09.2018 mandátnu zmluvu na výkon stavebného
dozoru k zákazke : „Rozšírenie prevádzky materskej školy v obci Víťaz“ v súlade s § 117
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Predmet mandátnej
zmluvy je financovaný z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu,
Štátneho rozpočtu a obce Víťaz.
V súlade s článkom 10. Záverečné ustanovenia, bod 3 mandátnej zmluvy a v zmysle
ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej
zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. l, ktorým sa mandátna zmluva mení a dopĺňa
nasledovne:
1. Identifikačné údaje mandatára sa menia a dopĺňajú nasledovne:
Ing. Martin Harčarik - TMS
So sídlom:
IČO:

Slovenská Ves 407, 059 02 Slovenská Ves
41 876 776
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DIČ:
1043999649
IČ DPH:
SK1043999649
Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s.
Číslo účtu (IBAN):
SK66 1100 0000 0029 3401 5643
Zapísaný v Živnostenskom registri vedenom na Okresný úrad Kežmarok pod č. živ.
Registra: 710-6219
2. Článok 9 Doručovanie, bod 2 „a pre mandatára budú všetky oznámenia doručované alebo
oznamované na nižšie uvedené údaje“ sa mení a dopĺňa nasledovne:
adresa:
kontaktné osoby:
mobil:
e-mail:

Slovenská Ves 407, 059 02 Slovenská Ves
Ing. Martin Harčarik
00421 905 102 087
harcarikm79@gmail.com

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo emailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.
3. Článok 10 Záverečné ustanovenia, bod 8 sa dopĺňa nasledovne:
Mandatár je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.
4. Článok 10 Záverečné ustanovenia, bod 9 sa dopĺňa nasledovne:
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu v zmysle bodu 8 tohto článku zmluvy sú
najmä:
a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a
nimi poverené osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu,
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
5. Ostatné body a ustanovenia mandátnej zmluvy ostávajú nezmenené.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak
súhlasu s ním ho podpísali.
7. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho tri pre mandanta a dva pre
mandatára.
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8. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa v zmysle §47 a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.
40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.

Vo Víťaze, dňa: 13.2.2019

Za mandanta (obec Víťaz)

Za mandatára

_________________________
Ing. Ján Baloga
Starosta obce

________________________
Ing. Martin Harčarik
mandatár
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