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Číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 98/2020 

Dodatok č. 3 
k Mandátnej zmluve zo dňa 21. 10. 2019 

(ďalej len Dodatok č. 3 ) uzatvorený  medzi zmluvnými stranami: 

 
 

1. Mandanti 

 

Názov právnickej osoby: Košický samosprávny kraj 

Sídlo:   Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
Štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Trnka, predseda 
IČO:   35 541 016 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
č. účtu:   SK52 8180 0000 0070 0018 6505 
 

/ďalej len „KSK“/ 
 
a 
 
 
Názov právnickej osoby: Prešovský samosprávny kraj 

Sídlo:   Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny zástupca: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
IČO:   37 870 475 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
č. účtu:   SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
 

/ďalej len „PSK“/ 
/KSK a PSK ďalej spolu len „Mandanti“/ 

 
 
a  
 
 
2. Mandatár 

 

Názov právnickej osoby: IDS Východ, s.r.o. 

Sídlo:   Turgenevova 36, 040 01 Košice 
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Škorupa, PhD., konateľ  
    Ing. Radovan Hužvík, konateľ 
IČO:   52 681 734 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
č. účtu:   SK39 0200 0000 0041 9152 7355 
Zápis v: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl. č.: 

47373/V 
 

/ďalej len „IDS Východ“ alebo „Mandatár“/ 
/Mandanti a Mandatár spolu ďalej len „Zmluvné strany“/ 
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I. 

Predmet 

 
Zmluvné strany sa vyslovene dohodli na tomto Dodatku č. 3, ktorým sa: 

Dojednáva navýšenie odplaty na obdobie posledného kvartálu (október, november, 

december) roka 2020 z dôvodu povinnosti Mandatára uhradiť DPH za rok 2020 

nasledovne: 

1. Čl. III. bod 2 sa mení a znie: 

Mandanti sa zaväzujú v období posledného kvartálu roka 2020 Mandatárovi zaplatiť 

odplatu navýšenú o 36 000 € (slovom: tridsaťšesťtisíc eur), t.j. o 12 000 € (slovom: 

dvanásťtisíc eur) mesačne. Mandanti sa zaväzujú v období posledného kvartálu roka 2020 

Mandatárovi zaplatiť odplatu celkovo vo výške 92 250 € (slovom: deväťdesiatdvatisíc 

dvestopäťdesiat eur), t.j. 30 750 € (slovom: tridsaťtisíc sedemstopäťdesiat eur) mesačne,  

ktorú poskytnú Mandatárovi takto: 

A/ KSK zaplatí v období posledného kvartálu roka 2020 Mandatárovi odplatu navýšenú  

o 21 600 € (slovom: dvadsaťjedentisíc šesťsto eur), t.j. o 7 200 € (slovom: sedemtisíc 

dvesto eur) mesačne, celkovo za obdobie posledného kvartálu roka 2020 zaplatí 

Mandatárovi odplatu vo výške 55 350 € (slovom: päťdesiatpäťtisíc  tristopäťdesiat 

eur), t.j. 18 450 € (slovom: osemnásťtisíc štyristopäťdesiat eur) mesačne, 

B/ PSK zaplatí v období posledného kvartálu  roka 2020 Mandatárovi odplatu navýšenú 

o 14 400 € (slovom: štrnásťtisíc štyristo eur), t.j. o 4 800 € (slovom: štyritisíc 

osemsto eur) mesačne, celkovo za posledný kvartál roka 2020 zaplatí Mandatárovi 

odplatu vo výške 36 900 € (slovom: tridsaťšesťtisíc deväťsto eur), t.j. 12 300 € 

(slovom: dvanásťtisíc tristo eur) mesačne, 

a to na základe mesačnej fakturácie. Všetky sumy sú uvedené vrátane DPH. 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Tento Dodatok č. 3 sa vyhotovuje v ôsmich (8) originálnych vyhotoveniach, z ktorých 

po troch (3) dostanú KSK a PSK a dve (2) vyhotovenia dostane spoločnosť IDS 

Východ. 
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2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho 

zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle povinnej 

osoby. V prípade, že sú účastníci zmluvy povinnými osobami v zmysle zákona                   

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a dodatok                

k zmluve je zverejnený viacerými spôsobmi, rozhodujúce je jeho prvé zverejnenie. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 uzatvorili slobodne a vážne, nie 

v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú 

proti jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
4. Ostatné ustanovenia nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené. 

 
V Košiciach, dňa 17.9.2020    V Prešove, dňa 20.08.2020 
 
 
Za Košický samosprávny kraj    Za Prešovský samosprávny kraj 

 

 

 

 

.....................v.r............................    .......................v.r........................... 
         Ing. Rastislav Trnka       PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
                 predseda                                              predseda 
 
 
 
V Košiciach, dňa 21.09.2020 
 

Za IDS Východ, s.r.o. 

 

 

 

.....................v.r...........................    .........................v.r......................... 
        Ing. Radovan Hužvík             Ing. Milan Škorupa, PhD. 
                  konateľ                 konateľ 
 

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 23.09.2020 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 24.09.2020 
 


