
DODATOK č. 1 K MANDÁTNEJ ZMLUVE 
v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníka v znení neskorších 

zákonov (Obchodný zákonník) 

ďalej len „Dodatok" 

1 Zmluvné strany 

1.1 MANDANT: Obec Veľký Kýr 
so sídlom: Námestie sv. Jána č. 1, 941 07 Veľký Kýr 
IČO: 00309109 
DIČ: 2020416310 
IC DPH: neplatca DPH 
Zastúpená: Ing. Judita Valašková, starostka obce 

1.2 MANDATÁR: Enixa, s.R.o. 
so sídlom: Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín 
IČO: 45 710 252 
DIČ: 2023100167 
IČ pre DPH: SK2023100167 
Zastúpená: Juraj Topoľský, konateľ 
Zapísaná: Obchodný register OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka 53494/L 

Preambula 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 25.4.2017 
uzavretej podľa ust. § 566 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej aj ako len „Zmluva") po 
zohľadnení nadobudnutia účinnosti zákona č. 93/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorým sa tiež s účinnosťou od 1. 6. 2017 novelizuje aj zákon č. 
3 4 3 / 2 0 1 5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

Znenie Mandátnej zmluvy sa mení v nasledujúcich ustanoveniach: 

Pôvodné znenie čl. 9: 

9 Odplata a platobné podmienky 

9.1 Mandant je povinný zaplatiť Mandatárovi odplatu po splnení Záväzku, a to vo výške 

1.450,- EUR bez DPH (slovom jedentisíctristopäťdesiat eur, nula eurocentov). 

K odmene bude fakturovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov v deň 

zdaniteľného plnenia. 

9.2 Mandatár vystaví prvú čiastkovú faktúru za poskytnuté služby vo výške 450,00 EUR 

bez DPH po otvorení predložených ponúk (časť Ostatné). 
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9.3 Mandatár vystavví druhú a záverečnú faktúru za poskytnuté služby vo výške 1.000,00 

EUR bez DPH po odoslaní oznámenia o výsledku verejného obstarávania úspešnému 

uchádzačovi, resp. odoslanie oznámenia o zrušení verejného obstarávania z dôvodov 

na strane Mandanta. 

9.4 V odplate Mandatára sú zahrnuté náklady, ktoré vynaložil na splnenie Záväzku. 

9.5 Odplata je splatná na základe faktúry vystavenej Mandatárom do 14 dní odo dňa 

doručenia faktúry Mandantovi. 

9.6 Dňom splnenia Záväzku (ukončenie predmetu zmluvy) je deň odoslania oznámenia 

o výsledku verejného obstarávania úspešnému uchádzačovi, resp. odoslanie 

oznámenia o zrušení verejného obstarávania z dôvodov na strane Mandanta, Úradu 

pre verejné obstarávanie. Neschválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre 

Obec Veľký Kýr na predmet obstarávania z EŠIF sa nepovažuje za automatický dôvod 

na zrušenie verejného obstarávania. 

9.7 Všetky úkony nad rámec povinností verejného obstarávateľa podľa zákona 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní, ktoré bude Mandant od Mandatára vyžadovať, budú 

predmetom samostatných dohôd a objednávok. 

Nové znenie: 

9 Odplata a platobné podmienky 

9.1 Mandant je povinný zaplatiť Mandatárovi odplatu po splnení Záväzku, a to vo výške 

550,- EUR bez DPH (slovom päťstopäťdesiat eur, nula eurocentov). K odmene bude 

fakturovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov v deň zdaniteľného plnenia. 

9.2 Mandatár vystaví faktúru za poskytnuté služby vo výške 550,00 EUR bez DPH pri 

odovzdaní dokumentácie z priebehu zadávania zákazky Mandantovi. 

9.3 V odplate Mandatára sú zahrnuté náklady, ktoré vynaložil na splnenie Záväzku. 

9.4 Odplata je splatná na základe faktúry vystavenej Mandatárom do 14 dní odo dňa 

doručenia faktúry Mandantovi. 

2.1 Dňom splnenia Záväzku je odovzdanie dokumentácie z priebehu zadávania zákazky 

Mandantovi, resp. odoslanie oznámenia o zrušení verejného obstarávania postupom 

podľa § 117 zákona o VO z dôvodov na strane Mandanta. Neschválenie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok pre Obec Veľký Kýr na predmet obstarávania sa 

nepovažuje za automatický dôvod na zrušenie verejného obstarávania. 

2.2 Všetky úkony nad rámec povinností verejného obstarávateľa podľa zákona 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní, ktoré bude Mandant od Mandatára vyžadovať, budú 

predmetom samostatných dohôd a objednávok. 
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3 Záverečné ustanovenia 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Právne pomery týmto dodatkom neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

Ak je niektoré ustanovenie tohto dodatku neplatné alebo sa takým stane, nemá to 

vplyv na ostatné ustanovenia zmluvy a dodatku. Namiesto takéhoto ustanovenia sa 

použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto zmluvy a 

dodatku, ktoré nahradí neplatné ustanovenie. 

Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú 

formu. 

Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok bol uzavretý vážne, zrozumiteľne a určite, nie 

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ho prečítali, 

porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpísali. 

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná 

strana obdrží dva. 

Vo Veľkom Kýre dňa 
12.6.2017 

Vo Varíne dňa 9.6.2017 

Mandant 
Obec Veľký Kýr, 

zast. Ing. Juditou Valaškovou, 
starostkou 

Mandatár 
Enixa, s.r.o. 

zast. Jurajom Topoľským, 
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