
Dodatok k MANDÁTNEJ ZMLUVE č. 6

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:

I.

Zmluvné strany

Názov: Obec Žirany
Sídlo: Žirany č. 194, 951 74 Žirany 
Zastúpený: Ing. Jozef Zsebi, starosta 
IČO: 00308706 
DIČ: 2021102952

Názov: Obec Kolíňany
Sídlo: Nám. L. A. Aranya č. 528, 951 78 Kolíňany 
Zastúpený: Ing. Róbert BALKÓ, starosta 
IČO: 00308111 
DIČ: 2020410887

(mandant č. 1 a mandant č. 2 ďalej len „mandant“)

a

Názov: MEĽ Project s.r.o.
Sídlo: Železničiarska 3190/9, 811 04, Bratislava -  Staré Mesto 
Zastúpená: Mgr. Janka Melišová, konateľ 
IČ O : 51311003 
D IČ : 2120666658

(ďalej len mandatár)

Predmet Dodatku k MANDÁTNEJ ZMLUVE č. 6

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku k MANDÁTNEJ ZMLUVE č. 6 uzatvorenej 
21.6.2008 /ďalej len „Zmluva“/ v tomto znení:

II.

Predmet zmluvy

ČI. II.3

Predmetom tejto zmluvy je poradenstvo pri implementácii projektu podpisom Dodatku zaniká 

ČI. II.4
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Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie vyhodnotenia projektu formou monitorovacích správ pre 
projekty a ďalších nadväzností na poradenstvo pri implementácii projektu podpisom Dodatku 
zaniká

ČI. I I . 5

ČI. II.5 sa podpisom Dodatku mení na ČI. II. 3

IV.

Práva a povinnosti mandanta

IV.5

Mandant je povinný Mandatárovi písomne oznámiť na emailovú adresu: 
melproject.jm@gmail.com prijatie každej platby v súvislosti s čerpaním nenávratného finančného 
príspevku v rámci výzvy na čerpanie finančného príspevku na účet Mandanta do 48 hodín od prijatia 
platby podpisom Dodatku zaniká.

IV.6

Mandant je povinný Mandatára bezodkladne informovať o obsahu každej komunikácie s 
príslušným orgánom, týkajúcej sa čerpania nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy 
podpisom Dodatku zaniká.

V.

Odmena, jej splatnosť a platobné podmienky

V.2

Za plnenie zákaziek uvedených v článku II.3 až článku II.4 prináleží Mandatárovi Odmena č. 2 
v celkovej výške: 1 % z konečnej sumy čerpania nenávratného finančného príspevku rozdelená 
pomernou časťou medzi mandantov č. 1 a 2. na základe samostatných rozpočtov mandanta č. 1 a 2. 
podpisom Dodatku zaniká.

VII.

Sankcie

VII.2

V prípade, ak Mandant neuzavrie zmluvu o čerpaní nenávratného finančného príspevku (resp. 
odmietne prijať alebo uzatvoriť akúkoľvek Zmluvu ohľadom príjmu a čerpania finančných 
prostriedkov z fondov EÚ) medzi ním a príslušným poskytovateľom/spravovateľom verejných 
zdrojov je povinný uhradiť Mandatárovi odplatu vo výške 0,23% zo sumy nenávratného finančného 
príspevku na daný projekt podpisom Dodatku zaniká.

VII.4
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V prípade, ak Mandant neoznámi Mandatárovi písomne termín (deň) uzatvorenia zmluvy o čerpaní 
nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy na čerpanie finančného príspevku Mandantom 
(žiadateľom) do troch dní odkedy sa o tomto termíne dozvedel alebo mohol dozvedieť (čiže poruší 
povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia bodu IV.4 tejto zmluvy) je Mandant povinný uhradiť 
Mandatárovi odplatu vo výške 0,25% zo sumy nenávratného finančného príspevku podpisom 
Dodatku zaniká.

VIII.

Záverečné ustanovenia

VMM

Vzťahy neupravené týmto Dodatkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

VIII.3

Táto Dodatok je platná dňom jej podpísania a účinná dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia 
podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

VIII.4

Dodatok je vyhotovený v 3 (troch) vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 
jednom (1) vyhotovení.

VIII.5

Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a uzavierajú ju 
slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie pod nátlakom, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných 
podmienok, na znak čoho ju obe zmluvné strany podpísali vlastnou rukou.

VIII.2

V Obci Žirany, dňa 4 4 ^ 1 . l o w

Za mandanta č .1 :............. Za m andatára:.

Ing. Róbert BALKÓ, star< 
Obec Kolíňany

'reject s.r.o.
Železničiarska 3190/9, 811 04 Bratislava 
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