Zmluva č. 193/2020-10221
ako Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 55/2018-8313 zo dňa 07.03.2020
uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
medzi:
Mandantom:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „mandant“)

Mesto Partizánske
Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., primátor mesta
Ing, Andrea Bencelová, poverený vedúci OŽPD
Ing. Igor Fábry
00310905
2021278028
VÚB, a. s., Partizánske
SK27 0200 0000 0072 9192

a
Mandatárom:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Registrácia:
(ďalej len „mandatár“)

Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske
Ing. Jozef Jarošinec, konateľ spoločnosti
Ing. Tibor Kúdela, prevádzkovo-ekonomický námestník
Marián Slabý, vedúci strediska stavebná činnosť
36311693
SK2020139902
ČSOB, a. s., pobočka Partizánske
SK09 7500 0000 0040 0320 5210
CEKOSKBX
OR OS Trenčín, odd. Sro, vložka č. 19422/R

Preambula
Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Mandátna zmluva č. 55/2018-8313
zo dňa 07.03.2020 a to dôvodu vzniknutej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením
COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV2 na území Slovenskej republiky.
Z uvádzaného dôvodu je prevádzka mestských WC zastavená a tento stav je potrebné upraviť
týmto Dodatkom č. 1.
Čl. I
Zmeny a doplnenia
1. V Čl. II. Mandátnej zmluvy – Odplata mandatára sa za znenie bodu 2. dopĺňa nasledovné

body 3. a 4.:
„3. V termíne od 01.04.2020 sa platby v zmysle znení bodu 1. a bodu 2. tohto článku
neuhrádzajú v plnej výške. Uhrádzajú sa iba skutočné náklady, podľa odsúhlaseného súpisu
vykonaných prác v danom kalendárnom mesiaci.

4. Jednotková cena za vykonané práce je stanovená cenovou ponukou, ktorá tvorí
neoddelitelnú súčasť tohoto dodatku. „
Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mandanta.
2. Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy zostávajú nezmenené.
3. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Mandátnej zmluvy.
4. Dodatok je vyhotovený v 4-ich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží mandant a dve
vyhotovenia obdrží mandatár.
5. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu
a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú.
V Partizánskom dňa 18.05.2020
Za mandanta:

Za mandatára:

__________________________
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
primátor

___________________________
Ing. Jozef Jarošinec
konateľ spoločnosti

