
Dodatok č. 1 

k Mandátnej zmluve č. 1/2019 (ďalej len „Zmluva") zo dňa 05.11.2019 (ďalej len 

„dodatok č. 1") uzatvorenej v zmysle § 566 a násl. Obchodného zákonníka  

zákona č. 513/91 Zb.   

 

Čl. 1 

Zmluvné strany 
 

1. Mandatár:   MANOS CONSULTING s.r.o. 

    Južná 36, 949 01 Nitra 

 

Vedený v Obchodnom registri: OS Nitra, vložka č. 28553/N, oddiel: Sro 

Zastúpený:  Ing. Marián Mikula – konateľ  

Bankové spojenie: SLSP a.s. 

IBAN: SK25 0900 0000 0051 3302 5474 

IČO: 46041915 

IČ DPH: SK2023214380 

Tel.: 0905 751 290 

e-mail: projekty@manosconsulting.sk  

 

 

2. Mandant:   Obec Pružina 

    Obecný úrad 415, 018 22 Pružina  

 

IČO:                                       00317730 

Kontaktná osoba:                   Michal Ušiak– starosta obce 

Tel.:                                        0905 708 598 

e-mail:                                    starosta@pruzina.eu   

 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 

 

Čl. 2. 

Predmet dodatku č. 1 

 

1.  Mandant uzatvoril s Mandatárom Mandátnu zmluvu č. 1/2019 dňa 05.11.2019 ako 

výsledok prieskumu trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 

ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa príručky k procesu verejného 

obstarávania, operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasť podpory: 

Prioritná os 4, priorita 4.3., kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33, ktorej predmetom 

je zabezpečenie odborných činností pri implementácií projektu s názvom Vybudovanie 

zberného dvora v obci Pružina.  

 

2.  Zmluvné strany na základe súhlasného prejavu vôle uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k 

Zmluve, podľa ktorého sa Čl. 7 Cena a platobné podmienky bod 2 Zmluvy dopĺňa 

nasledovne:  
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 Celková cena za činnosti je stanovená ako súčin hodinovej sadzby, t. j. 11,60 eur bez 

DPH / 13,92 eur s DPH v rozsahu 500 h činnosti podľa cenovej ponuky zo dňa 

17.9.2019.  

  

3.  Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s Čl. 9 Všeobecné dojednania, bod 4. 

 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke mandanta, účinnosťou 

zmluvy o NFP a kladnou správou z procesu hodnotenia verejného obstarávania.  

 

2.  Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dva pre mandanta, dva pre 

mandatára.  

 

3.  Ostatné body zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú platné a účinné. 

 

 

 

         V Pružine               V Nitre 

 

         Dňa: .......................                          Dňa: 17.06.2021    

 

 

 

 

 

 

         --------------------------          -------------------------- 

                 mandant                                                                                      mandatár 

               Michal Ušiak                                                                        Ing. Marián Mikula  

               starosta obce                                                                                   konateľ  


