
 
Dodatok č. 4/2012/ODDIVS 

Dodatok č.1 k mandátnej zmluve č.700/2011/ODDIVS 
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

 
Čl. I.  

Zmluvné strany 
 
 

Mandatár: 
Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o. 
Dlhá 25, 949 01 Nitra 
Zapísaná na Okresnom súde Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 20850/N 
IČO: 36847488 
IČ DPH: SK2022470923 
Bankové spojenie: Dexia, a.s. 
Číslo účtu: 6817488001/5600 
V zastúpení konateľom spoločnosti Ing.  Petrom Sládečkom 
(ďalej len „mandatár“) 
 
 
Mandant: 
Prešovský samosprávny kraj 
Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov 
IČO: 37870475 
IČ DPH: 2021626332 
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 8826504359/5600 
V zastúpení predsedom samosprávneho kraja MUDr. Petrom Chudíkom 
(ďalej len „mandant“) 
 
sa týmto dodatkom č.1 (ďalej len dodatok) mandátnej zmluvy č.700/2011/OODIVS  zo dňa 
28.12.2011 (ďalej len zmluva) dohodli na zmene  s  nasledujúcim obsahom:  
 
 

 
Čl. II.  

Predmet dodatku 
 
Predmetom dodatku je úprava nasledujúcich ustanovení zmluvy: 
 
2.1. Čl. II ods. 2. sa upravuje a znie: 
 
Na základe a podľa podmienok tejto zmluvy  sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta vykoná 
verejné obstarávanie na kľúč realizáciou nadlimitnej zákazky s použitím elektronickej aukcie na 
predmet obstarávania „Čistenie a upratovanie priestorov Úradu Prešovského samosprávneho kraja 
a Inovačného partnerského centra“ (ďalej aj ako „verejná zákazka“) a mandant sa zaväzuje 
odovzdať mandatárovi úplné podklady k zrealizovaniu verejnej zákazky, ktoré je povinný v prípade 
potreby doplniť na požiadanie mandatára. 
 
2.2. Čl. II ods. 5. sa upravuje a znie: 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že činnosť mandatára na verejnej zákazke podľa tejto zmluvy končí 
a verejná zákazka sa považuje za ukončenú odoslaním oznámenia o výsledku nadlimitnej zákazky 
úradu pre verejné obstarávanie. 



 
 
 

 
Čl. III.  

Záverečné ustanovenia dodatku 
 
3.1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou mandátnej  zmluvy zo dňa 28. 12. 2011, nadobúda 
platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni  jej 
zverejnenia na web stránke mandanta. 
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za realizáciu verejnej zákazky dohodnutá podľa tejto  
zmluvy má prednosť pred odplatou dohodnutou v zmluve o poskytnutí služby zo dňa 23.8.2011. 
3.3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu a to po jednom 
vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. 
3.4. Vzťahy medzi mandantom  a mandatárom  touto zmluvou neupravené sa riadia podľa 
všeobecne platných právnych predpisov SR, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 
3.5. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho 
vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom a so skutočnosťou, že tento 
dodatok neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ho 
vlastnoručne podpisujú. 
 
V Prešove, dňa 30.01.2012                                            V Nitre,  dňa 23.01.2012 
 
Mandant        Mandatár 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ....................................                               .................................... 
     MUDr. Peter Chudík,  predseda, v.r.    Ing. Peter Sláde čka, konateľ, v.r. 
      Prešovský samosprávny kraj                                           Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o. 
                  
  
 
 
 

Táto zmluva bola zverejnená: 30.01.2012 
Táto zmluva nadobúda účinnosť: 31.01.2012 
    


