
Dodatok č.1 
k Mandátnej zmluve 

uzatvorenej podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi: 
 
 
 

mandant 

názov    Obec Chminianske Jakubovany 

 sídlo    Obecný úrad, Chminianske Jakubovany 82 

     082 33 Chminianska Nová Ves  
IČO    00 327 158 
DIČ    2020543173 
bankové spojenie    
v zastúpení    Jozef Červeňák, starosta obce 
email:    starosta@chminianskejakubovany.sk 

 
a 

 
mandatár 

meno a priezvisko  Lenka Hujdičová 
adresa     Poloreckého 9, 851 04 Bratislava 
IČO     46285792 
DIČ    1044886601 
bankové spojenie   
email     

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Mandátnej zmluve uzatvorenej 
20.7.2020 v tomto znení:  

Článok I Predmet zmluvy, bod 1 sa mení nasledovne: 

Článok I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o tom, že mandatár vykoná v mene a na 
účet mandanta tieto činnosti v prípravnej fáze projektu Chminianske Jakubovany, časť obce 
Hlavná osada – vybudovanie vodného zdroja, verejného vodovodu a výdajných stojanov na 
pitnú vodu v období júl 2020 až jún 2021 v predpokladanom rozsahu 150 hodín:  

1.1. Prípravné práce na projektovom zámere 

 poradenské a organizačné služby – konzultovanie konceptu technického riešenia v súlade 
s podmienkami výzvy s cieľom zabezpečiť oprávnenosť výdavkov, 

 príprava podkladov pre verejné obstarávania na zákazky: hydrogeologický prieskum 
a projektová dokumentácia stavby, 

 koordinácia subjektov zapojených do prípravy projektu, 
 príprava podkladov pre obecné zastupiteľstvo – predbežný prehľad oprávnených 

a neoprávnených výdavkov projektu, na základe ktorého obecné zastupiteľstvo schváli 
pokračovanie prípravy projektu, 



1.2. Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

 informovanie Mandanta o prípadných zmenách v podmienkach výzvy oznámených po 
podpise tejto zmluvy, 

 príprava návrhov všetkých povinných príloh žiadosti o NFP, 
 spracovanie povinnej prílohy žiadosti o NFP Špecifikácia výdavkov v rámci skupín výdavkov 

na základe projektantského rozpočtu, 
 vypracovanie a predloženie žiadosti o NFP cez systém ITMS2014+, 

1.3. Doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy poskytovateľa NFP 

 konzultácie otázok vyplývajúcich z výzvy na doplnenie projektu a oprávnenosti výdavkov 
s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (NFP), ktorým je Sprostredkovateľský 
orgán RO, Ministerstvo vnútra SR, na základe požiadavky Mandanta, 

 riadne a včasné doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy 
poskytovateľa NFP. 

  

 

Článok VI Záverečné ustanovenia, bod 1 sa mení nasledovne: 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021. 

 

 

V Chminianskych Jakubovanoch, dňa  28.12.2020 

 
 

________________________   ________________________ 
                          Jozef Červeňák                            Lenka Hujdičová 
                            mandant          mandatár 
 


