Dodatok č. 01/2021 k
Mandátnej zmluve č. 20210602
na zabezpečenie externého manažmentu projektu: „Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia
infraštruktúry v obci Smolnícka Huta“
uzatvorená podľa §566 až 576 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany
Názov - Mandant:
Obec Smolnícka Huta
Sídlo:
Smolnícka Huta č.1, 055 65 Smolnícka Huta
Štatutárny zástupca: Marián Pohly, starosta obce
IČO:
00329 584
DIČ:
2021 259 449
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu, IBAN:
SK28 0200 0000 0000 2672 4592
Tel.:
+421 53/ 488 7704, 0905 257 732
e-mail:
starosta@smolnickahuta.sk,
(ďalej len Mandant),
a
Názov - Mandatár: RNDr. Žaneta Baštová
Sídlo:
Družstevná 1184/2, 078 01 Sečovce
Zapísaný:
ObU Trebišov, č. ObU-TV-OZP-2013/05744-2
Štatutárny zástupca: RNDr. Žaneta Baštová, MBA, konateľ
IČO:
47 042 109
DIČ:
1073 454 657
Bankové spojenie: VUB Banka, a.s.
Číslo účtu, IBAN:
SK05 0200 0000 0019 2690 5051
Tel.:
0907 417 150
e-mail:
bastova1@gmail.com,
(ďalej len Mandatár)
Zmluvné strany sa dohodli dňa 4.10.2021 na tomto znení Dodatku č. 01/2021 k Mandátnej zmluve
(ďalej Zmluva) zo dňa 2.6.2021 uzavretej podľa úst. § 566 a nasl. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník). V prípade, ak sa v Zmluve vyskytuje pojem
„externý manažment“ rozumie sa ním Mandant v postavení externého manažmentu pre nepriame
výdavky: „Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia infraštruktúry v obci
Smolnícka Huta“(ďalej len Projekt“).
Čl. II. Predmet zmluvy – ostáva v platnosti
Čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán
Dopĺňa sa bod 3.8. a ostatné body ostávajú v platnosti.
3.8.Mandatár sa zaväzuje strpieť výkonu kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
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Čl. IV. Odplata a platobné podmienky – sa mení takto:
4.1.Mandant je povinný zaplatiť Mandatárovi odplatu po splnení Záväzku, a to vo výške
4.300,00 EUR celkom. Suma za hodinu je 13,19 Eur celkom za hodinu. Mandant a Mandatár
nie je platcom DPH. V odplate Mandatára sú zahrnuté náklady, ktoré vynaložil na splnenie
Záväzku s termínom realizácie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP z dotačných prostriedkov.
4.2.Odplata je splatná na bankový účet prevodom na základe faktúry vystavenej Mandatárom do 15 dní
odo dňa jej doručenia Mandantovi. Fakturácia bude vykonaná po ukončení a odovzdaní
stanovených odpracovaných 326 osobohodín na základe faktúry. Prílohou faktúry bude: súpis
vykonaných prác podpísaný oboma stranami podľa odpracovaných osobohodín 326 hodín
v priebehu 10 mesiacov.
4.3.Faktúru je Mandatár oprávnený vystaviť až v deň splnenia Záväzku. Dňom splnenia
Záväzku (ukončenie predmetu zmluvy) je deň schválenia vyúčtovania a realizácie
predmetného Projektu. Zálohy a preddavky nebudú poskytované.
4.4.Táto činnosť nevykazuje znaky závislej činnosti, z toho dôvodu bude zdanená ako ostatný
príjem podľa §8 zákona č. 595/2003 Z.z.
Čl. V. Splnomocnenie – ostáva v platnosti
Čl. VI. Zánik zmluvy – ostáva v platnosti
Čl. VII. Záverečné ustanovenia
Mení sa bod 7.7 a ostatné body ostávajú v platnosti
7.7.Zmluva sa stáva platnou dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnou dňom po dni
zverejnenia na webovej stránke obce.
V Smolníckej Hute, dňa 4. 10. 2021
Za mandanta:
.........................
Marián Pohly

Za mandatára:
............................
Žaneta Baštová
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