
Dodatok č. 1

K   M A N D Á T N E J   Z M L U V E č. 6/2010
na zabezpečenie externého manažmentu projektu - Revitalizácia centrálnej mestskej zóny 

v Starej Turej

ÚČASTNÍCI:

Mandant: Mesto Stará Turá
Mestský úrad Stará Turá
zastúpená primátorkou mesta: Ing. Annou Halinárovou 
sídlo: SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá
IČO: 00312002
DIČ: 2020381990
Č.ú.: - 2721484251/0200 - predfinancovanie
         - 20622202/0200     -  refundácia

a

Mandatár: EUROPROJECT & TENDER s. r. o.
zastúpená konateľkou spoločnosti Máriou Šulekovou
Miesto podnikania: Pri Bielom kríži 14, 831 02  Bratislava
IČO: 43 941 907
DIČ: 2022525087
IČ DPH: SK 2022525087
Č. ú.: 2622084498/1100
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel sro, Vložka č. 50124/B.

Článok 1
Predmet  dodatku

1.1.
Mení sa zastúpenie mandanta: primátor mesta Ing. Ján Kišš.

1.2
Na základe zákona č. 490/2010 Z.z. z 30. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov upravuje sa v Článku 4 Odmeňovanie 
mandatára, bod 4.1 nasledovne:
Za kompletnú realizáciu predmetu zmluvy podľa čl. 2, bod 2.1 sa mandant zaväzuje na základe dohody 
zaplatiť mandatárovi dohodnutú odmenu za predmetnú zákazku najviac vo výške 24 660,- EUR s DPH.  

20 550,- EUR bez DPH
  4 110,- EUR = 20% DPH
24 660,- EUR vrátane DPH

1.3
Dopĺňa sa  v Článku 3 Práva a povinnosti zmluvných strán, bod 3.7: Mandatár strpí výkon kontroly/ 
auditu/ overovania súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 



Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:

 Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
 Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 
 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES.“

Článok 2
Záverečné ustanovenia

2.1
Tento Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých mandant obdrží 
dve vyhotovenia a mandatár jedno jeho vyhotovenie.

2.2
Ustanovenia Mandátnej zmluvy nedotknuté znením tohto Dodatku č. 1 zostávajú nezmenené.

2.3
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010, ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony, nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 3.2.2011

V Starej Turej dňa 02.02.2011

Mandant:                    Mandatár:

                 

                             Ing. Ján Kišš

            

                    Mária Šuleková  
                            mandant                    mandatár


