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Dodatok č. 1 
k Mandátnej zmluve č. 1009/2019/DSVPaKR uzatvorenej podľa  

§ 566 a nasl. Obchodného zákonníka zo dňa 2.10.2019 

 
 
Mandant:    Prešovský samosprávny kraj  
Sídlo:    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO:    37 870 475 
Štatutárny orgán:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského 
samosprávneho kraja 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
Číslo účtu:   SK5481800000007000519082 – výdavkový účet 
Číslo účtu:   SK9481800000007000519138 – príjmový účet  
(ďalej aj ako „mandant“) 
 
 
Mandatár:   3Fin, s.r.o. 
Sídlo:    Levočská 11,080 01 Prešov 
IČO:    44 701 217 
Zastúpený:   Marek Matej – konateľ  
Bankové spojenie:   UniCredit Bank  
Číslo účtu:    SK33 1111 0000 0010 5798 2011  
(ďalej len „mandatár“) 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
 

Článok I  
Predmet dodatku č. 1 

 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1, ktorý sa týka rozšírenia 

poskytovania služieb  na objekt garáži zapísaných na liste vlastníctva č. 16357, kat. 

územie Prešov na parcele KN C č. 855/3 a objekt trafostanica, súpisné č. 11985 na 

parcele KN C č. 855/35 priestor o výmere 526 m2.  

 

2. Dodatkom č. 1 sa upravuje a dopĺňa Mandátna zmluva č. 1009/2019/DSVPaKR v čl. III 

ods. 2 a v čl. V ods. 1. nasledovne: 

 

3. Čl. III ods. 2 sa dopĺňa o bod c) a znie:  

Činnosti podľa článku III. ods. 1 sú poskytované v objektoch mandanta, a to:  

a) Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov  

b) IPC, Hlavná 139, Prešov  

c) Garáže, trafostanica, Ul. Duklianska 1, Prešov  
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K rozšíreniu alebo zúženiu počtu objektov počas platnosti tejto zmluvy môže dôjsť výlučne                        

na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán formou dodatku k zmluve.  

 

4. V Čl. V ods. 1 sa mení text, ktorý znie: 

Odmena za službu je stanovená podľa cenovej ponuky predloženej mandatárom v procese 

verejného obstarávania a upravená v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení 

neskorších predpisov o verejnom obstarávaní na sumu v hodnote 230 € (slovom 

dvestotridsať EUR) bez DPH mesačne.  

 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých mandant obdrží tri 

vyhotovenia a mandatár dve vyhotovenia. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je 

Príloha č. 1 – schematické zakreslenie garáži a trafostanice.   

 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.  

 

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom  jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mandanta najskôr 

však 01.02.2020.  

 

V Prešove dňa 9.1.2020     V Prešove dňa 9.1.2020 

 

 

  v.r. v.r. 

____________________________    ____________________________ 

    PaedDr. Milan Majerský, PhD.                Marek Matej  

       predseda Prešovského           konateľ  

       Samosprávneho kraja 

 

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 7.2.2020 

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa:8.2.2020 



Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 6/2020 

 

 

Príloha č. 1 k dodatku č. 1 


