DODATOKČ.1
k mandátnej zmluve zo dňa 14.10.2010

Zmluvné

strany

Obec Kúty
Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty
OO 309 672
2021049459
1724182/0200
Ing. Branislav Vávra, starosta obce

Mandant:
Sídlo:
ICO:
OIC:
C.ú.:
Štatutárny orgán:

a
Cassis consult, s.r.o
Vlčkova 37, 811 04 Bratislava
358821 15
2021805236
SK2021805236
OS BA 1,0dd.:Sro,vložka č.:31345/B
19-7812060/8120
Bc. Andrej Maas, konateľ

Mandatár:
Sídlo:
ICO:
OIC:
IC DPH :
Zapísaný v OR:
C.ú.:
Zastúpený:

ČI.I
Predmet dodatku
1.1

Zmluvné strany uzavreli dňa 14.10.2010 mandátnu zmluvu.

1.2

Mandant a mandatár sa dohodli, že v záhlaví mandátnej zmluvy sa mení údaj o štatutárnom
orgáne mandanta nasledovne:
"Štatutárny orgán: Ing. Branislav Vávra, starosta obce"

1.3

Zmluvné strany
nasledovne:

sa dohodli,

že v článku

1 -

Predmet

zmluvy

sa meni

bod 1.2 a znie

osobne, ústne, telefonicky, elektronicky alebo pfsomne a to
nasledovne:
- poradenstvo pri finančnom riadenr projektu odborná pomoc pri predbežnej finančnej kontrole
vykonávanej
podľa zákona 50212001 Zb., najmä formálna a vecná kontrola faktúr
vystavených dodávateľom a kontrola ich súladu s projektom, vypracovávanie žiadost{ o platbu
a záverečnej žiadosti o platbu na predpísaných tlačivách a to žiadostí o platby, žiadostí o
zúčtovanie
platieb (po vykonani úhrad obstarávateľa voči zhotoviteľovi stavby), a takisto
odbornú pomoc pri účtovanf projektu; počet žiadosti o platbu 4 x (vrátane záverečnej)
- poradenstvo pri monitoringu projektu vypracovávanie priebežných
monitorovacích
správ
ako aj záverečnej monitorovacej
správy (finálna monitorovacia spt;3va o priebehu realizácie
projektu, , ktorú verejný obstarávateľ predkladá na predpfsanom forrŕ/ulári a spolu s poslednou
žiadosťou o platbu predkladá Riadiacemu Orgánu. Správa poskytuje súhrnnú charakteristiku
projektu za celé obdobie jeho realizácie; počet monitorovacích
správ (3 x priebežná, 1 x
záverečná). "

" 1.2 Služby budú poskytnuté

1A

Mandant a mandatár sa dohodli, že v článku 3 - Odplata sa mení bod 3.2 a znie nasledovne:
,,3.2. Mandatár a mandant sa na základe vzájomnej dohody a v súlade so zákonom o cenách
dohodli, že mandant uhradí mandatárovi odplatu za spracovanie ŽoP a Monitorovacích správ
vo výške
7.140,· EUR (slovom sedemtisícstoštyridsať eur) bez DPH
DPH 20%
1.428,- EUR (slovom tisícštyristodvadsaťosem
eur)
tj. v celkovej výške
8.568,· EUR (slovom osemtisfcpäťstošesťdesiatosem
eur) s DPH,
a to v nasledovnom členení:

Odplata za ŽoP:

1. po predloženf I. ŽoP do 14 kalendárnych dnf po doručení daňového dokladu - faktúry
- odplata bez DPH
1.380,- EUR (slovom lisíctristoosemdesiat eur)
- DPH (20 %)
276,- EUR (slovom dvestosedemdesiatšesť eur)
- odplata s DPH
1.656,- EUR (slovom tisícšesťstopäťdesiatšesť eur),

2. po predložení II. ŽoP do 14 kalendárnych dni po doručenf daňového dokladu - faktúry
- odplata bez DPH
1.380,- EUR (slovom tisfctristoosemdesiat eur)
- DPH (20 %)
276,- EUR (slovom dvestosedemdesiatšesť eur)
- odplata s DPH
1.656,- EUR (slovom tísícšesťstopäťdesiatšesťeur),
3. po predloženf III. ŽoP do 14 kalendárnych dnf po doručení daňového dokladu - faktúry
- odplata bez DPH
1.380,- EUR (slovom tisfctristoosemdesiat eur)
_ DPH (20 %)
276,- EUR (slovom dvestosedemdesiatšesť eur)
- odplata s DPH
1.656,- EUR (slovom tisícšesťstopäťdesiatšesť eur),
4. po predložení záverečnej ŽoP do 14 kalendárnych dní po doručenf daňového dokladu faktúry
- odplata bez DPH
1.380,- EUR (slovom tisfctrístoosemdesiat eur)
- DPH (20 %)
0.....................
276,- EUR (slovom dvestosedemdesiatšesť eur)
- odplata s DPH
1.656,- EUR (slovom tisfcšesťstopäťdesiatšesť eur),
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Ddp/ata za monitorovacie správy:
1. odplata za priebežn ú monitorovaciu
daňového dokladu - faktúry
- odplata bez DPH
- DPH (20 %)
- odplata s DPH

správu (3 x) do 14 kafendárnych

dni po doručení

a po predložení na Riadiaci orgán

405,- EUR (slovom štyristopt3ť eur)
81,- EUR (slovom osemdesiatjeden eur)
486,- EUR (slovom štyristoosemdesiatšesť

eur),

2. odplata za záverečnú monitorovaciu správu je 802,50 EUR (slovom osemstodva eur
a 50/100) bez DPH do 14 kalendárnych dnf po doručenf daňového dokladu - faktúry pred
predložením na Riadiaci orgán.
- odplata bez DPH
405,- EUR (slovom štyristopäť eur)
- DPH (20 %)
81,- EUR (slovom osemdesiat jeden eur)
- odplata s DPH
486,- EUR (slovom štyristoosemdesiatšesť eur),
oo

Rozsah poskytnutých služieb je špecifikovaný

1.5

v článku 1 Predmet tejto zmluvy.

n

Mandant a mandatár sa dohodli, že za článok 4 - Trvanie zmluvy sa vkladá nový článok 5 Osobitné ustanovenia a znie nasledovne:

"Článok 5
Osobitné ustanovenia
5.1 Vzhľadom k tomu, že realizácia diela bude financovaná znenávratného
finančného
prfspevku, ktorý bol objednávateľovi schválený z prostriedkov Et.1r6pskej únie, Regionálny
operačný program, prioritná os 4, Regenerácia sfdiel, zhotoviteľ sa zavt3zuje strpieť výkon
kontroly / auditu súvisiaceho s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy (dodávaným tovarom,
prácami a službami) kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutf nenávratného
finančného prfspevku Č. Z2214012035201, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12
Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prfspevku
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a poskytnuť im v~etku potrebnú súčinnosť.
1.2 Osobami oprávnenými na výkon kontroly / auditu podra bodu 1 tohto článku zmluvy sú
najmtJ:
a) poskytovater nenávratného finančného prlspevku podra Zmluvy o poskytnutf nenávratného
finančného prlspevku č. Z2214012035201 a nIm poverené osoby,
b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) NajvyMI kontrolný úrad SR, prlslu~ná správa finallČnej kontroly, certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) splnomocnenl zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov,
f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v plsm. a) až d) v súlade s prlslu~nými právnymi
predpismi SR a EÚ.
1.3

Zhotovitef

vyhlasuje, že ho objednávater

riadne oboznámil

znenim Zmluvy
zmluvnými
podmienkami k zmluve o poskytnutl nenávratného finančného prIspevku, ktorá sú prIlohou č. 1
Zmluvy o poskytnutl nenávratného finančného prlspevku č. Z2214012035201. '
so

o poskytnutl nenávratného finančného prlspevku č. Z2214012035201 a V~becnými

1.6

Doterajäl článok 5 - Záverečné ustanovenia sa označuje ako článok 6.

1.7

Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 6 - Záverečné ustanovenia sa meni bod 6.1 a znie
nasledovne:

.6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na intemetovej stránke mandanta. «

1.8.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Čl. Il
Záverečné

ustanovenia

dodatku

1.1

Tento dodatok nadobúda platnosť dl'lom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na intemetovej stránke mandanta.

1.2

Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrži po
dvoch vyhotoveniach.

1.3

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok, text dodatku si riadne prečitaii a jeho obsahu porozumeli,
na znak čoho ho podpisujú.
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