
Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 51/2020 

Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 22.10.2018 

uzavretý podľa ustanovení §566 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov medzi 

 

                                                    RI-PEX s.r.o.                                                                                                                                                                                              

so sídlom:                                                Slnečná 15, 044 42, Rozhanovce                                                                                     

IČO:                                                           46465081                                                                                                                           

DIČ:                                                           2023398520                                                                                                                         

IČ DPH:                                                     SK2023398520                                                                                                                     

Bankové spojenie:                                  FIO BANKA a.s.                                                                                                                          

IBAN:                                                        SK63 8330 0000 0021 0059 3711                                                                                       

Zapísaný v                                                Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Košiciach                                     

V mene spoločnosti koná:                    Ing. Richard Pechs, konateľ 

/ďalej len „mandatár“/ 

a 

          Prešovský samosprávny kraj 

so sídlom:                                                Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO:                                                           37870475                                                                                                                           
DIČ:                                                           2021626332                                                                                                                                                                                       
Štatutárny orgán:                                   PaedDr. Milan Majerský PhD.  
Bankové spojenie:                                  Štátna pokladnica 
IBAN:                                                        SK55 8180 0000 0070 0040 1500      
Kontaktná osoba :                                  Ing. Vladimír Vaľa 
Kontakt :                                                  051 7081301 
            
/ďalej len „mandant“/ 
 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto  Dodatku č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 22.10.2018  

na výkon stavebného dozoru na stavbe „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“. 

Predmetom uvedeného Dodatku č. 2 je úprava doby plnenia v prípade, ak dôjde k predĺženiu doby 

realizácie stavby uvedenej v zmluve a to na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v Slovenskej 

republike v súvislosti s COVID 19 a taktiež zmena výšky odplaty pre mandatára a to na základe 

uznesenia č. 473/2020 z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 

25.05.2020. 

 

 

 

 



PREDMET DODATKU Č. 2 

 

Čl. 7 ODPLATA, NÁHRADA NÁKLADOV, PLATOBNÉ PODMIENKY sa mení nasledovne: 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že mandant zaplatí mandatárovi odplatu zvýšenú pomerne o 1/12 

pôvodne dohodnutej odmeny za každý mesiac, najviac však vo výške: 

Cena bez DPH    17.093,32€ 

Výška DPH /20%/    3.418,66 € 

Cena celkom vrátane DPH  20.511,98 € 

Slovom: „dvadsaťtisícpäťstojedenásť eur 98/100“  

 

Čl. 8 Trvanie zmluvy, bod 8.1 sa mení nasledovne: 

8.1 Mandatár sa zaväzuje vykonávať stavebný dozor podľa tejto zmluvy pre mandanta odo dňa 

uvedeného v písomnej výzve mandanta, ktorou mandatára vyzve na začatie výkonu činnosti podľa 

tejto zmluvy. Výzvu je mandant povinný doručiť do 3 dní pred požadovaným dňom začatia výkonu 

činnosti. Mandatár sa zaväzuje vykonávať stavebný dozor do termínu ukončenia stavebných prác, 

najviac však do 30.08.2020 od písomnej výzvy na začatie výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. V prípade, 

ak sa pri odovzdávaní a preberaní stavebných prác vyskytnú akékoľvek vady alebo nedorobky, 

mandatár sa zaväzuje vykonávať stavebný dozor až do úplného odstránenia všetkých vád 

a nedorobkov, najviac však do 30.08.2020 od písomnej výzvy na začatie výkonu činnosti podľa tejto 

zmluvy. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č.2 

1. Ostatné body a ustanovenia Mandátnej zmluvy zo dňa 22.10.2018 ostávajú nemenné. 
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním 

ho podpísali. 
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mandanta. 
 

V Prešove, dňa: 1.6.2020                                           V Rozhanovciach, dňa: 26.5.2020                                                                

 

 Mandant:      Mandatár:        

 

     v.r.             v.r. 

............................................               ............................................. 

PaedDr. Milan Majerský, PhD.    Ing. Richard Pechs 

Predseda PSK      konateľ spoločnosti  

 

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 3.6.2020 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa:  4.6.2020  


