Dodatok č. 1
Ku Mandátnej zmluve podpísanej dňa 03.07.2019
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany
1.1 Mandantant:

Obec Jakubovany

Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Tel.:
E-mail:

Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany
00327182
Martin Kollár – starosta obce
0905 340 524
starosta@obecjakubovany.sk

1.2 Mandatár:

Ing. Marta Koscelníková, zastúpená Bc. Jozefom Koscelníkom

Sídlo:
IČO:

Rožkovany 241, 082 71 Lipany
37464710

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.07.2019 zmluvu podpisom oboma zmluvnými stranami na
znak obojstranného súhlasu. Dodatkom č. 1 sa článok 4 dopĺňa o bod 8 zmluvy o oprávnené osoby na
výkon kontroly/auditu. Toto znenie je potrebné zapracovať z dôvodu financovania stavebného dozoru
z prostriedkov Európskej únie, ktoré majú byť Mandantovi poskytnuté podľa Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku. Z tohto dôvodu sa obe zmluvné strany dohodli na doplnenie
zmluvy takto:

Článok II.
Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie v čl. 4 bod 8:
Vzhľadom na skutočnosť, že dodanie služieb stavebného dozoru podľa tejto zmluvy bude
financované aj z prostriedkov Európskej únie, ktoré majú byť Objednávateľovi poskytnuté podľa
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len ako „Zmluva o NFP“),
zmluvné strany sa dohodli, že mandatár je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami a to kedykoľvek počas trvania platnosti a
účinnosti Zmluvy o NFP na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku
potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy,
ktoré oprávňuje mandatárovi od zmluvy odstúpiť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú
najmä:

a. Poskytovateľ 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 osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
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 f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a právnymi aktmi EÚ

Článok III.
Záverečné ustanovenia Dodatku č. 2

1. Ostatné body a podmienky mandátnej zmluvy podpísanej dňa 03.07.2019 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, pochopili jeho obsahu a na znak súhlasu
s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Jakubovanoch, dňa:

Za mandanta:

_________________________

V Rožkovanoch, dňa:

Za mandatára:

____________________________

