Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve
uzavretej podľa § 566 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej ako „Zmluva“)
Medzi
Mandantom:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Modra nad Cirochou
Modra nad Cirochou 111, 067 82 Modra nad Cirochou
Ing. Mgr. Ondrej Milčo, starosta obce
00323250
2021232763
0915975660
starosta@modranadcirochou.sk
VUB, a.s.
SK88 0200 0000 0034 2033 8255
(ďalej len „Mandant“)
a

Mandatárom:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH
Zapísaný v :
Tel.:
E-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:

FOR PROJECT s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
Bc. Ľubomír Jurko, konateľ
48103276
212005432
SK2120055432
OS Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 103338/B
0905 384 606
lubomir.jurko@forproject.sk
FIO banka a.s.
SK37 8330 0000 0027 0080 3698

Zmluvné strany v súlade s bodom 8.2 Mandátnej zmluvy podpísanej mandantom dňa 23.06.2021,
podpísali tento Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve, ktorá bola predmetom ponuky v procese verejného
obstarávania k zákazke s názvom: „Projektový manažér - externý “ pre projekt: „Projekt včasného
varovania a vyrozumenia Bezpečný život v obci Modra nad Cirochou“, čím odstránili formálne chyby
v texte.

4.7

Faktúra – daňový doklad vystavená Mandatárom musí obsahovať názov projektu „Varovný a vyrozumievací
systém pre bezpečný život v obci Zákamenné“, ako aj názov operačného programu: „Operačný program Kvalita
životného prostredia na obdobie 2014 - 2020“, kód projektu podľa ITMS2014+.

Sa nahrádza textom:
4.7

Faktúra – daňový doklad vystavená Mandatárom musí obsahovať názov projektu „Projekt včasného varovania
a vyrozumenia Bezpečný život v obci Modra nad Cirochou“, ako aj názov operačného programu: „Operačný
program Kvalita životného prostredia na obdobie 2014 - 2020“, kód projektu podľa ITMS2014+.

6.2 Povinnosťou Mandatára je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s predmetom zmluvy kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP pre projekt „Varovný a vyrozumievací systém pre bezpečný život v obci

Zákamenné“, v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona č. 292/2014
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Zmluvy NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na roky 2014 - 2020 na to oprávnenými
osobami a poskytnúť im na požiadanie Mandanta bezodkladne všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na
výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené
osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a ES.

Sa nahrádza textom:

6. 2 Povinnosťou Mandatára je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s predmetom zmluvy kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP pre projekt „Projekt včasného varovania a vyrozumenia Bezpečný život
v obci Modra nad Cirochou“, v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona č.
292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a Zmluvy NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na roky 2014 - 2020 na to
oprávnenými osobami a poskytnúť im na požiadanie Mandanta bezodkladne všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené
osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a ES.

Tento Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve je platný jeho podpisom oboma Zmluvnými stranami
a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že Mandant doručí
Predávajúcemu oznámenie o pozitívnom overení správnosti postupu verejného obstarávania
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorého výsledkom bude Mandátna zmluva.
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve ,nadobudne účinnosť dňom účinnosti Mandátnej zmluvy.
Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak
toho, že Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy.
V Modre nad Cirochou, 05.11.2021
Za Mandanta:

Za Mandatára:

Ing. Mgr. Ondrej Milčo, starosta obce

Bc. Ľubomír Jurko, konateľ

