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DODATOK č. 1 k 
Mandátnej zmluve na zabezpečenie realizácie verejného 
obstarávania na zhotoviteľa Nájomného bytového domu 

Likavka 
 

uzatvorený v zmysle § 566 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
(Mandátna zmluva) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

    (ďalej  len „zmluva“) 

 

ev. č. objednávateľa:                                          ev. č. poskytovateľa:  
R_2022_06_16 
 

 
medzi zmluvnými stranami: 

 
Objednávateľ:  Obec Likavka  
Sídlo:    Likavka 815, 034 95 Likavka  
Štatutárny orgán:  Ing. Marián Javorka, starosta obce  
Právna forma:               samostatný územný samosprávny a správny celok SR 

zriadený zákonom  NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

IČO:       00315362 
DIČ:    2020589582 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:   SK88 5600 0000 0083 3872 0001 
 
(ďalej  v texte len „Obec Likavka“ alebo „objednávateľ“ na strane jednej) 
 

a 
 

Poskytovateľ:  CARRETERA, s.r.o. 
 Sídlo:    Karpatské nám. 10A, Bratislava – Rača 831 06 
 Štatutárny orgán:  Mgr. Mariana Bušíková     

Právna forma:                spoločnosť s ručením obmedzením zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sro, vložka č. 
124566/B 

IČO:                                             51243946   
 DIČ:    2120655361 
 IČ DPH:   SK2120655361 
 Bankové spojenie:  Tatra Banka, a.s. 
 Číslo účtu:   2949052658/1100 
 Telefón/fax:   0908895502 

Email:                carreterask@gmail.com   
 
(ďalej v texte len „poskytovateľ“ na strane druhej) 
 

(poskytovateľ a objednávateľ ďalej spolu  ako „zmluvné  strany“) 
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Preambula 

 
1) Zmluvné strany dňa 16.06.2022 uzatvorili medzi sebou Mandátnu zmluvu na zabezpečenie 

realizácie verejného obstarávania na zhotoviteľa Nájomného bytového domu Likavka, táto 
zmluva bola uzavretá na základe zákona o verejnom obstarávaní, ktoré uskutočnil 
objednávateľ, ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).  

2) Predmetom zmluvy je zabezpečenie činností odbornej činnosti potrebnej k zabezpečeniu 
realizácie verejného obstarávania na zhotoviteľa Nájomného bytového domu Likavka. 
Verejné obstarávanie trvá z objektívnych dôvodov (otázky uchádzačov a záujemcov) dlhší 
čas. 

3) Zmluvné strany sa preto v súlade s čl. IX., bodom 3 Zmluvy dohodli na uzavretí tohto 
Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k Mandátnej zmluve, ktorým sa Zmluva mení 
nasledovným spôsobom: 

 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1) Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli na predĺžení doterajšej doby trvania zmluvy 

o 6 kalendárnych mesiacov, v dôsledku čoho sa pôvodné znenie čl. I. (Predmet zmluvy), 
bod 2. Mandátnej zmluvy mení tak, že znie: 

 

1) Predmet zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje splniť najneskôr v termíne do 
30.07.2023. 

 
2) Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli na doplnení Predmetu zmluvy, v dôsledku 

čoho sa pôvodné znenie čl. I. (Predmet zmluvy), bod 1. Mandátnej zmluvy  doplní 
o odrážku nasledovne:  

- zabezpečenie podania žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
a dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR na výstavbu Nájomného BD 
Likavka, podľa podmienok ministerstva dopravy a výstavby, Štátneho fondu 
rozvoja bývania a súťažných podmienok. 

3) Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli na zmene zmluvnej Odmeny a náhrady za 
poskytované služby, v dôsledku čoho sa pôvodné znenie čl. IV. (Odmena a náhrady za 

poskytovanie služby), bod 1. Mandátnej zmluvy mení tak, že znie: 

1) Celková zmluvná cena za celý predmet podľa článku I. tejto zmluvy je 7.000, - 
EUR (slovom: sedemtisíc eur) bez DPH. K odmene bude fakturovaná DPH podľa 
zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Celková 
zmluvná cena s DPH je 8.400, - EUR (slovom: osemtisícštyristo eur). 

4) Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli na zmene platobných podmienok Mandátnej 

zmluvy, v dôsledku čoho sa pôvodné znenie čl. V. (Platobné podmienky), bod 1. 

Mandátnej zmluvy doplní o odrážku nasledovne: 

-  tretiu faktúru vo výške 2.400, - EUR (dvetisícštyristo eur) s DPH do konca kalendárneho 
roku 2022.  
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Záverečné ustanovenia 
 
1) Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, ostávajú 

naďalej nezmenené a v platnosti. 
2) Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Likavka podľa § 
47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 

3) Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný a podpísaný v štyroch vyhotoveniach s platnosťou 
originálu, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. 

4) Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 je ich slobodným a vážnym prejavom vôle, 
že ho neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, s jeho obsahom sa 
oboznámili, jeho obsahu porozumeli, na znak čoho ho podpisujú. 

 

 

 

 

 
V Likavke  dňa V Likavke dňa  

 

  

 ______________________________________________ _________________________________________________ 

  Obec Likavka   CARRETERA, s.r.o 

                Ing. Marián Javorka, starosta Mgr. Mariana Bušíková, konateľ 


