Dodatok č. 1
k MANDÁTNEJ ZMLUVE
uzavretý podľa § 566 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
Mandant:
Názov verejného obstarávateľa:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
E-mail:
Internetová stránka:

Obec Jarovnice
Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
Bc. Florián Giňa – starosta obce
00 327 212
2020711528
jarovnice@jarovnice.sk
www.jarovnice.sk

Mandatár:
Sídlo:
Zastúpený:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
E-mail:

CONTRACTOR IZ, spol. s r.o.
Pri mlyne 12011/4 080 01 Prešov
Ing. Igor Zvoláreň
0903 906628
46 901 434
2023689492
Tatra banka a.s. SK62 1100 0000 0029 2388 9206
igorzvolaren@gmail.com
Článok II.
Predmet dodatku

Z dôvodu administratívnej chyby pri vypracovaní Mandátnej Zmluvy zo dňa 02.11.2021 sa
pôvodný odsek 9.5 :
9.5 Z dôvodu, že predmet plnenia tejto Zmluvy bude financovaný z prostriedkov
poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003908
v znení jej Dodatkov, zaväzuje sa Mandatár strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho
s dodávanými službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a)

Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,

b)
Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu
a nimi poverené osoby,
c)
Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d)

orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

e)

splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f)

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g)

osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s
príslušnými Právnymi predpismi.

Mandatár je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy
o NFP medzi Poskytovateľom NFP a Objednávateľom.
mení nasledovne:
9.5 Z dôvodu, že predmet plnenia tejto Zmluvy bude financovaný z prostriedkov
poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2020003117 v znení jej Dodatkov, zaväzuje sa Mandatár strpieť výkon kontroly/auditu
súvisiaceho s dodávanými službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy
o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im
všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
9.5.1.1 Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
9.5.1.2 Útvar
vnútorného
auditu
Riadiaceho
orgánu
Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

alebo

9.5.1.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a
nimi poverené osoby,
9.5.1.4 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
9.5.1.5 splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora
audítorov,
9.5.1.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
9.5.1.7 osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s
príslušnými Právnymi predpismi.
Mandatár je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy
o NFP medzi Poskytovateľom NFP a Objednávateľom.
Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1 Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden pre mandatára a dve pre
mandanta.
3.2 Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, dodatok nebol
podpísaná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento
dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju
3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť podpisom zmluvy oboma stranami a účinnosť po dni
zverejnenia na webovom sídle mandanta.
V Jarovniciach, dňa: 03.12.2021

V Prešove, dňa 03.12.2021

Za mandanta:

Za mandatára:

...........................................................
Bc. Florián Giňa – starosta obce

...........................................
Ing. Igor Zvoláreň

