Dodatok č.3 k M a n d á t n e j zmluve

uzavretej v zmysle ust. § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov

medzi týmito zmluvnými stranami:

Mandant:

Obec Jesenské

So sídlom:

Sobotská 10, 980 02 Jesenské

Zastúpený:

Mgr. Gabriel Mihályi, starosta obce

Bankové spojenie:

Dexia Banka, a.s.

Číslo účtu:

6529416003/5600

IČO:

00318833

(ďalej len „mandant")

Mandatár:

S.E.G. s.r.o.

So sídlom:

Sabinovská 8, 821 09 Bratislava

Zastúpená:

Miloš Soboňa

IČO:

35 877 961

IČ DPH:

SK2021790056

DIČ:

2021790056

Bankové spojenie:

OTP Banka, a.s.

Číslo účtu:

8741268/5200

Zapísaná v , OR Okresného súdu Bratislava L, Odčinnosť: Sro, Vložka číslo: 30900/B
(ďalej len „mandatár")

Predmetom činnosti je externý projektový manažment projektu „Jesenské - kanalizácia a ČOV"
schváleného v rámci OP ŽP, Prioritná os 1, Operačný cieľ: 1.2 - Odvádzanie a čistenie komunálnych
odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ, číslo výzvy OPŽP-P01-09-3.

Predmet dodatku č.3:

Týmto dodatkom sa mení čl. VIII bod 3 nasledovne:

1) Mandatár sa zaväzuje poskytovať služby externého manažmentu do 31.08.2013 podľa
Mandátnej zmluvy zo dňa 10.11.2010 odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy respektíve do
ukončenia realizácie celého projektu ( v prípade nevyhnutnej aplikácie zmenového konania
projektu umožňujúceho predĺžiť termín ukončenia realizácie projektu).
V prípade nepredvídaného predčasného ukončenia projektu oproti plánovanému
harmonogramu bude zostatok ceny za poskytnuté služby splatný pri poslednej (záverečnej
žiadosti o platbu) a v prípade, že bude potrebné vypracovať viac výstupov Mandatár sa
zaväzuje vypracovať tieto výstupy Mandantovi bezodplatne.

2) Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží mandant a dve
mandatár. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na
internetovej stránke obce Jesenské.
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