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Dodatok č. 1  

K Mandátnej zmluve zo dňa 15.09.2022 

uzatvorený podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „dodatok“) 

1.   Zmluvné strany 

1. Mandant: 

       Obchodné meno:                       Obec Pusté Úľany 

Sídlo:                                           Hlavná 91/208, 925 28 Pusté Úľany 

Štatutárny zástupca:                    Ing. Henrich Čambál, starosta 

Bankové spojenie:                      Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:                                         SK19 0200 0000 0038 7739 1857  

IČO:                                            00 306 134      

DIČ:                                            2021006724 

(ďalej len ako "mandant") 

2     Mandatár: 

Obchodné meno:   Ing. Peter Steiner. 

Adresa:     Kadnárova 4, 831 52 Bratislava 

Štatutárny zástupca:    Ing. Peter Steiner 

Bankové spojenie:    VÚB a.s. 

IBAN:     SK21 0200 0000 0010 7324 3112 

IČO :     22675205 

IČ DPH:     SK1020167720 

Reg. č. zo Živnostenského registra: OÚ Bratislava IV, ev.č. Žo 5599/1992     

(ďalej len ako "mandatár") 

         

  

uzatvárajú podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka tento dodatok k Mandátnej zmluve zo dňa 

15.09.2022 s predmetom “ Multimodálny uzol v obci Pusté Úľany – stavebný dozor ” (ďalej len 

„zmluva“), ktorým sa menia nasledovné články zmluvy: 

 

2.    Článok II. Predmet zmluvy 

       Zmluvné strany sa dohodli, že Článok II. Zmluvy sa mení z dôvodu zosúladenia s príslušným 

verejným obstarávaním. Zmluvné ustanovenia sa menia nasledovne: 
    
 z pôvodného: 
 

Mandatár sa zaväzuje, že v rámci výkonu inžinierskej činnosti zariadi za podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve za odplatu pre mandanta, v jeho mene a na jeho účet investorské 

činnosti v rozsahu: 

a/ Práce spojené s realizáciou stavby – výkon technického dozoru mandanta 

b/ Práce po dokončení stavby – kolaudácia stavby  
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 na: 
 

Mandatár sa zaväzuje, že v rámci výkonu inžinierskej činnosti zariadi za podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve za odplatu pre mandanta, v jeho mene a na jeho účet investorské 

činnosti v rozsahu: 

a/ Práce spojené s realizáciou stavby – výkon stavebného dozoru mandanta 
 

3.    Článok IV. Odplata a platobné podmienky 

       Zmluvné strany sa dohodli, že Článok IV., odsek 1 Zmluvy sa mení z dôvodu zosúladenia 

s príslušným verejným obstarávaním. Zmluvné ustanovenia sa menia nasledovne: 
    
 z pôvodného: 
 

1. Odplata za jednotlivé zmluvné činnosti je dohodnutá nasledovne: 

Číslo                 Výkonová fáza                                                  Dohodnutá cena 

1/ Výkon technického dozoru objednávateľa                                 2 070,00 € 

2/ Zabezpečenie kolaudačního rozhodnutia                                      530,00 €     

Spolu                                                                                               2 600,00 € 

 

Celkom: 2 600,00 € (slovom: dvetisícštyristo €) bez DPH 

 

DPH bude vyčíslená podľa predpisov platných v čase zdanitelného plnenia. 

V cene nie sú zahrnuté poplatky spojené s výkonom IČ / ŽSR, SPP, ZsVAK, ST, vytýčenie 

stavby a IS, správne poplatky atď. Tieto náklady budú preukázateľne prirátané k odplate. 
 
  
 na: 
 

1. Cena zmluvnej činnosti – výkon stavebného dozoru je stanovená podľa zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

Celková cena bez DPH je 2 070,00 Eur (slovom dvetisícsedemdesiat euro) 

DPH: 414,00 Eur 

Celková cena s DPH je 2 484,00 Eur 

 

Poskytovateľ je platca DPH. V cene nie sú zahrnuté poplatky spojené s výkonom IČ / ŽSR, 

SPP, ZsVAK, ST, vytýčenie stavby a IS, správne poplatky atď. Tieto náklady budú 

preukázateľne prirátané k odplate. 
 

3.      Záverečné ustanovenia 

(1) Účastníci dodatku  vyhlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 

(2)     Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Mandátnej zmluvy zo dňa 15.09.2022. 
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(3)     Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené a v pôvodnom 
znení.  

(4) Tento dodatok je zhotovený v 4-ch vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ 
a 2 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ. 

 

V Pustých Úľanoch dňa 11.11.2022 

 

 

     ………………………..                                                              ……………………………. 

 

                 Mandant                                                                                           Mandatár . 
 

 


