Dodatok č.l
k M andátnej zm luve č. I/2019/SD /BG M H zo dňa 26. 06. 2019 podľa ustanovení
§ 566 O bchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:
E - mail:
ďalej len „M andant“

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Kom enského 215, 038 52 Sučany
Ing. M artina Lojdová, riaditeľka školy
00627844
2021469725
Štátna pokladnica
IBAN: SK69 8180 0000 0070 0010 3749
+421 43 4293474
+421 43 4293086
gbas@ gbas.sk

a
Obchodné meno:
Sídlo:
Zodpovedný zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna subjektivita:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Mobil:
Č. Tel:
E-mail:
ďalej len „M andatár“

Ing. Ivan Moravčík IVOMOS
C intorínska 1493/15, 010 01 Žilina - Trnové
Ing. Ivan M oravčík, stavebný dozor zapísaný v SKSI pod ev. č.:
10 272
46 708 031
1022530058
SK1022530058
zapísaný v Živnostenskom registri u O kresného úradu Žilina,
pod č. živn. registra 580-49706
Tatra banka, a.s., pobočka Žilina
IBAN: SK12 1100 0000 0026 1953 5825
+421 905 867 168
+421 415003564
m oravcik.ivo@ gm ail.com

Preambula
Zm luvné strany na základe vzájom nej dohody uzatvárajú tento písom ný D odatok č. 1 k Mandátnej
zm luve č. I/2019/SD /BG M H zo dňa 26. 06. 2019 na poskytnutie služieb pre výkon činností
stavebného dozoru, podľa bodu 3 čl. IX V šeobecné dojednania.
Ide o zmenu zm luvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zm ene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda o nepodstatnú zmenu
zmluvy.
Dodatkom č.l sa upravujú a pozm eňujú dotknuté časti zm luvy nasledovne:

Článok I.
Zmluvné strany
Pôvodné znenie sa čiastočne nahrádza novým znením:

Pôvodné znenie:
Nové znenie:

Štatutárny zástupca: RNDr. Vasil Dorovský, riaditeľ školy
Štatutárny zástupca: Ing. M artina Lojdová, riaditeľka školy

Pôvodné znenie:
Nové znenie:

Sídlo: B orová 3295/36, 010 07 Žilina
Sídlo: C intorínska 1493/15, 010 01 Žilina - Trnové

Článok IX.
Všeobecné dojednania
Pôvodné znenie bodu 2 sa nahrádza novým znením:
Pôvodné znenie bodu 2:
Zm luva má odkladný účinok do doby uzavretia zmluvy o poskytnutí N FP s poskytovateľom NFP.
Zm luva nadobúda platnosť podpisom oboch zm luvných strán po uzatvorení zm luvy o dielo so
zhotoviteľom stavby a účinnosť až dňom nasledujúcim po jej zverejnení v C entrálnom registri zmlúv
po zverejnení zm luvy o poskytnutí N FP s poskytovateľom NFP.
Nové znenie bodu 2:
Zm luva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zm luvných strán. Zm luva nadobúda účinnosť po jej
zverejnení v Centrálnom registri zmlúv a splnení odkladacích podm ienok. Zm luva má odkladné
účinky do doby uzavretia zm luvy o poskytnutí NFP s poskytovateľom N FP a súčasne po uzatvorení
zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby.

Záverečné ustanovenia
Ostatné články a body zm luvy zostávajú bez zmeny, platia v pôvodnom znení.
Dodatok č.l nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zm luvných strán. D odatok č.l nadobúda
účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve
zhotoviteľ.
V Sučanoch, dňa:
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Za objednávateľa:

Ing. Martina Lojdová
riaditeľka školy
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V Žiline, dňa:
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Za poskytovateľa:

Ing. Ivan/Moravčík
stavebný dozor
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