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Dodatok č. 1
k Mandátnej zmluve č. I-61512010

1.1. Mandant:
obec Dojč
obecný úrad Dojč 126,906 02 Dojč
IČo: oo:ogsos
DIČ: 2021063693
zastupený: Ing. Katarína Jankovičová, starostka obce
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., číslo účtu: 2601903001/5600
ďalej ako,,Mandant

I.2.Mandatétr:
Star EUo a.s.
Vlčkova 51, 811 04 Bratislava
lČo senzsls
DIČ 2022288048
tČ ppH: sK2022288048
údaje z oR: zapisanáv oR vedenom okresným súdom BA I, oddiel Sa, vl. Č. +otolg
zasttryený: Mgr. Jana Tomašíková, člen predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., č. účtu: 6629402004|IIII
ďalej ako,,Mandatár"

obidve zmluvné strany sa dohodli, že v Mandátnej zmluve sa dopíňa článok IV,,Cena
a platobné podmienký'' bod 4.4.1 abod 4.4.2 v zneri;

4.4.1
zavwracovanie monitorovacích správ _ priebeŽných - spolu 3.500,- Eur (bez DPH)

665,- Eur (19% DPH)
4.1.65,- Eur (s DPH)

ZavwÍacovanie 1. Žiadosti o platbu 2.5OO,- Eur (bez DPH)
475,-Ew (19% DPH)

2.975,- Eur (s DPH)

zavwracovanie 2. Žtadostío platbu 2.500,- Eur (bez DPH)
475,-Eur (19% DPH)

2.975,- Eur (s DPH)

zavpacovanie 3. (záverečnej) Žiadosti o platbu 2.5OO,- Eur (bez DPH)
475,-Eur (19% DPH)

2.975,- Eur (s DPH)
4.4.2
po ukončení projektu a vypracovani záverečnej monitorovacej správy

1.740,00 Eur (bez DPH)
330,60 Ev (l9oÁ DPH)

2.070,60 Eur (s DPH)



Ďalej sa zmluvné strany sa dohodli, že v Mandátna zmluva bude doplnená o článok V.
,,Zodpovednosť zavady, zátuka",bod 5.4 v znení;

5.4 Zhotovitel] projektu je povinný strpieť výkon kontroly/auditrr/overovania súvisiaceho
s dodávanými službami kedykoťvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskýnutí
NFP, a to oprávnenými osobami a poskýnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditrr/overovania sú najmá:

- Poskytovateť a ním poverené osoby,
- Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- Najvyšší kontrolný urad SR, príslušná Správa finaněnej kontroly, Certifikačný

orgán a nimi poverené osoby,
- orgrín auditu, jeho spolupracujúce orgiány a nimi poverené osoby,
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- osoby pizvané orgánmi uveden;ýrni v písm. a) ů d) v súlade s príslušnými

právnymi predpismi SR a ES.

1.

Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma
zmluvnými stranami.

Všetky ostatné doj ednania Mandátnej zmluvy zostáv qi nezmenené.

KaŽdý ďalší dodatok k zmluve móŽe bý' vykonaný iba na zák|ade vzájomnej dohody
oboch zmluvných strán písomnou formou a očíslovaním dodatku.

V prípade, že zmluva nestanovuje inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strrín

príslušnými ustanoveniami obchodného zákonrtíka v platnom znení a inými
všeobecne záv aznýmí právnymi predpismi.

5. Tento Dodatok má 2 strany a je vyhotovený v 2 rovnopisoch, po jednom pre každú
zmluvnú stranu.

6. Zmluvné strany na znak súhlasu s Dodatkom č.1., ho ako prejav svojej slobodnej a

véžnej vóle, určite a ztozvmiteťne, nie v tiesni a nie za néryadne nevýhodných
podmienok, vlastnoručne podpisujú.
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