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Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve
Dodatok č.1 
M A N D Á T N A   Z M L U V A
uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov



ZMLUVNÉ STRANY:

1/ Obchodné meno:		Obec Zálesie
Sídlo:				Trojičné nám. 1, 900 28 Zálesie
IČO: 				00682110
Konajúci orgán:	            Ing. Marián Perger, starosta obce Zálesie
				 
(ďalej aj „Mandant“)

a


2/ Obchodné meno:		Darina Mitanová - INŽINIERING
		                         zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Senec 					číslo živnostenského registra: 140-13712
Miesto podnikania:		Severná 1505/12, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 				43436048
DIČ:				1036952312
Bankové spojenie:		IBAN: SK50 1100 0000 0026 2517 4042

(ďalej aj „Mandatár“)
(ďalej Mandant a Mandatár spoločne i jednotlivo aj „Zmluvné strany“)

sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1

Článok I
Predmet Dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa dopĺňa a mení Čl. III, bod 3.1 nasledovne pre akciu: „Cyklotrasa Zálesie“- Zálesie, par.č. 1361, v katastrálnom území Zálesie

Bod g. sa dopĺňa: Zmluvné strany sa dohodli, že Mandant poskytne Mandatárovi preddavok na odmenu vo výške 800,- € (slovom: osemsto eur), ktorý  bude vyúčtovaný po preukázaní všetkých potrebných podaní na príslušné úrady.

Bod d. sa mení:  časť Odmeny vo výške 100,- € (slovom: sto eur), je Mandant povinný zaplatiť po vydaní územného rozhodnutia.


Článok II
Záverečné ustanovenia
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mandanta. 
Dodatok č. 1 sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak nie je v konkrétnom prípade uvedené inak, a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Dodatok č. 1 možno zrušiť, zmeniť alebo doplniť výlučne písomnou formou.
Pohľadávky, ktoré vznikli na základe Dodatku č. 1 alebo v súvislosti s ňou, nesmú byť Zmluvnou stranou postúpené tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.
Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch. Každá Zmluvná strana dostane jeden (1) rovnopis.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzatvorili vážne a slobodne a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, že ustanovenia Dodatku č. 1 sú pre nich zrozumiteľné a určité, že si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ním ju vlastnoručne podpísali.



Podpisy Zmluvných strán:

	Bratislava ................... 2020	Bratislava ................... 2020
	Mandant:	Mandatár:
	
	
	..........................	..........................
	Ing. Marián Perger, starosta obce Zálesie                          Darina Mitanová – Inžiniering

