
DODATOKč.l
k

"MANDÁTNA ZMLUVA č. 235/2011"
uzatvorená podľa ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

v znení neskorších predpisov
ďalej len ako "Dodatok"

Článok l.
Úvodné ustanovenia

1.1 V zmysle článku X., ods. 10.5 Mandátnej zmluvy č. 235/2011, uzavretej medzi
zmluvnými stranami: "Mesto Spišská Nová Ves, sídlo: Radničné námestie 7, 052 70
Spišská Nová Ves, IČO: 00329614" ("Mandant") a "BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.,
sídlo: Štefánikovo námestie 1, 052 O1 Spišská Nová Ves, IČO: 31659969" ("Mandatár")
dňa 6. 9. 2011 a zverejnenej pod č. NZ_1064/2011 dňa 7. 9. 2011 na webovom sídle
Mandanta, ktorej predmetom je poskytnutie služby " Zabezpečenie a organizácia
verejného obstarávania pre projekt: Integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného
ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj '', kód projektu:
22130220020, uzatvárajú Mandant a Mandatár tento DODATOK č. 1.

Článok II.
Predmet dodatku

2.1 Predmetom Dodatku je zmena názvu banky (bankového spojenia) Mandanta, zmena
osoby oprávnenej jednať za Mandanta vo veciach zmluvy, zmena štatutárneho orgánu
Mandatára a úprava doby plnenia zmluvy, tak ako je uvedené v ďalších ustanoveniach
tohto Dodatku.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v Mandátnej zmluve č. 235/2011 sa mení a dopÍňa znenie
Článku l. Zmluvné strany, a to nasledovne:

1.1 Mandant: Mesto Spišská Nová Ves
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach zmluvy: Ing. Darina Paveleková

1.2 Mandatár:
Zastúpený:

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.
Marcelom Blahutom, konateľom spoločnosti

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v Mandátnej zmluve č. 235/2011 sa mení a dopÍňa znenie
Článku VI. Doba plnenia, ods. 6.4 nasledovne:

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a trvá do doby platnosti a účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP č. Z2213022002001, resp. jej dodatkov.
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Článok III.
Záverečné ustanovenia

5.1 Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy č. 23512011 ostávajú bezo zmeny.

5.2 Tento Dodatok bol vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých Mandant obdrží päť
rovnopisov a Mandatár jeden rovnopis.

5.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Mandanta alebo
Mandatára, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

5.4 Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Spišskej Novej Vsi
dňa 1". e . 117:13

V Spišskej Novej Vsi
dňa I&.~. {lH:]

7
Marcel Blahut, konateľ

(za mandatára)
PhDr. Ján Volný, PhD., primátor

(za mandanta)
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