
 

 

DODATOK Č. 1 K  

MANDÁTNEJ ZMLUVE NA STAVEBNÝ DOZOR ZO DŇA 01.03.2022 

uzatvorená podľa ustanovenia § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  

 

medzi 

 

zmluvnými stranami: 

 

Mandant: 
Obchodné meno:    Obec Vinodol 

Sídlo:   Vinodol 473/29, 951 06 Vinodol 

V jeho mene konajúci:     Peter Straňák, starosta obce 

IČO:   00308625 

DIČ:   2020408445 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a. s. 

 IBAN:   SK14 5600 0000 0022 3065 5001 

 (ďalej len „mandant“) 

 

Mandatár: 

Obchodné meno:    Ing. Kristián Šimon 

Sídlo:     Nárcisová 9., 94301 Štúrovo 

Zastúpený:    Ing. Kristián Šimon 

IČO:   53828631 

DIČ:   1026154404 

DIČ/IČ DPH:   - 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:   SK4109000000000240208222 

Číslo telefónu:   0948 161 442 

Číslo faxu/mail:   beni200612mail.com 

Registrácia:   440-43419 

(ďalej len „mandatár“) 

 

Preambula 

 

1. Mandant a mandatár uzatvorili dňa 01.03.2022 Mandátnu zmluvu a to na základe výsledku verejného 

obstarávania, vyhláseného dňa 03.02.2022 na predmet zákazky s názvom: Materská škola v obci 

Vinodol – rozšírenie kapacity – stavebný dozor. 

2. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. e) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmenea doplnení niektorých zákonov a článku 8 ods. 8.2mandátnej zmluvy. 

 

Čl. I 

Predmet dodatku 
 

1. Predmetom tohto dodatku je odstránenie formálnej chyby, resp. doplnenie článku 8.7., tak aby bol 

v súlade s Prílohou č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP čl. 3 ods. 16.. 

2. Čl.VIII Záverečné ustanovenia bod 8.7. sa nahrádza novým znením: 

8.7. Mandatár je povinný umožniť a strpieť výkon kontroly/auditu/overovania poskytovania predmetu 

zmluvy na mieste kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to zo strany 

oprávnených osôb v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES, ktorými sú najmä:  

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby, 

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 



 

 

e) Osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.  

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

Čl.II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní. Všetky 

podmienky verejného obstarávania sú zachované.  

2. Tento dodatok k Zmluve je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, mandant obdrží 1 vyhotovenie a mandatár 1 

vyhotovenie.  

3. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutármi všetkých zmluvných strán.  

4. Tento dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením 

§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného 

obstarávateľa. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a 

vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť 

jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

6. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia mandátnej zmluvy 

 

 

 

za mandanta :    za mandatára :  

  

 

Vo Vinodole, dňa: 26.04.2022  V Štúrove, dňa: 26.04.2022 

 

 

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

Peter Straňák       Ing. Kristián Šimon 

 

 


