
Číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 157/2016 

Dodatok č. 1 

k mandátnej zmluve č. 602/2014/ODDSVP uzatvorenej podľa  

§ 566 a nasl. Obchodného zákonníka zo dňa 19.11.2014  

 medzi:  

 

Mandant :             Prešovský samosprávny kraj  

   Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01  Prešov 

   IČO: 37 870 475 

   Štatutárny orgán: MUDr. Peter Chudík, predseda 

   Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 

  IBAN: SK 548180 0000 0070 0051 9082 výdavkový účet 

  IBAN: SK 948180 0000 0070 0051 9138 príjmový účet 

 

Mandatár:  3Fin, s.r.o.  

  Marek Matej - konateľ  

  Sídlo: Sabinovská 151, 080 01  Prešov  

  IČO: 44 701 217   

  IČ DHP: SK20 22 79 86 02  

  Číslo účtu: 1057982011/1111 

                                    Zapísaná v: OR OS Prešov, odd. Sro. vl.č.21476/P 

 

Čl. I  

Predmet dodatku č. 1 

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1, ktorým sa upravuje a dopĺňa Mandátna zmluva č. 

602/2014/ODDSVP zo dňa 19.11.2014 v Čl. VII. o bod. 9., ktorý znie:  

 

Mandatár v súlade so Zákonom č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní 

zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, ktorým sa zároveň mení a dopĺňa zákon 

č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 



niektorých zákonov pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR vyhlasuje, že každú 

činnosť požiarneho technika podľa tejto zmluvy vykonáva prostredníctvom fyzických osôb, 

ktoré zamestnáva legálne. „Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje mandatára 

povinnosti uhradiť mandantovi škodu, ktorá mu vznikne titulom porušenia zákonných 

povinností mandatára.“ 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia dodatku č. 1 

1. Ostatné ustanovenia rámcovej zmluvy zostávajú nezmenené. 

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v  Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na 

webovej stránke mandanta.  

3. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Mandátnej zmluvy č. 602/2014/ODDSVP 

a je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží mandant a tri mandatár. 

 

 

 

 

V Prešove dňa 26.9.2016                                     V Prešove dňa 21.9.2016 

Za mandanta:        Za mandatára: 

Prešovský samosprávny kraj  3Fin, s.r.o.  

 

 

  

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

  MUDr. Peter Chudík,                  Marek Matej  

      Predseda PSK                                                                                            konateľ  

 v.r. v.r. 

 

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa 28.9.2016 

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 29.9.2016 


