DODATOK č. 2
k mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 30. 12. 2008
v zmysle ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:

(ďalej len „dodatok“)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant:
Názov:
V zastúpení:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

Mesto Handlová
Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
00 318 094
2021162660
Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Handlová, a.s.
SK78 0900 0000 0003 7082 6010

(ďalej len „mandant“)
a
Mandatár:
Názov:
V zastúpení:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Registrovaný:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

Asterion, n.o.
Vladislav Horváth, riaditeľ organizácie
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
37 923 358
2022286420
Obvodný úrad v Trenčíne, reg. č. A/2006/04258
Prima banka Slovensko a. s.
SK77 5600 0000 0090 3307 2001

(ďalej len „mandatár“)
(ďalej spolu ako „zmluvné strany”)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.

Mandant a mandatár uzatvorili dňa 30. 12. 2008 mandátnu zmluvu (ďalej len „zmluva“),
ktorou sa mandatár zaviazal uskutočniť pre mandanta činnosti spojené s „Podnikateľským
inkubátorom Handlová“, t. j. s nehnuteľnosťou so súpisným číslom 18, postavenou na
parcele C KN č. 5/2 – zastavaná plocha o výmere 878 m2 v k. ú. Handlová, zapísaná na
liste vlastníctva č. 1 vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu v Prievidzi.

2.

Dňa 06. 06. 2012 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1 k zmluve za účelom
špecifikovania hnuteľného majetku vzťahujúceho sa na predmet zmluvy, úpravy termínov
prevádzania nájomného a zálohových platieb na účet mandanta a zmeny podmienok
refundácie oprávnených nákladov spojených s predmetom zmluvy.

3.

Účelom tohto dodatku je záväzok mandatára vykonať pre mandanta činnosti v súvislosti
so zabezpečením administratívnych priestorov pre realizáciu aktivít národného projektu
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implementovaného v rámci operačného programu Ľudské zdroje s názvom „Podpora
zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ a záväzok mandanta poskytnúť mandatárovi
odplatu vo výške vynaložených nákladov vyplývajúcich mandatárovi zo zabezpečovania
týchto činností.
Článok II.
Predmet dodatku
1.

V článku II „Predmet zmluvy“ bode 1 sa za bod 1.2. vkladajú nové bod 1.3. a 1.4., ktoré
znejú:
„1.3. Zabezpečenie vyhovujúcich administratívnych priestorov pre realizáciu
aktivít národného projektu implementovaného v rámci operačného programu
Ľudské zdroje s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ na celé
obdobie trvania projektu, t. j. 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 2
k Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 30. 12. 2008. Mandatár sa zaväzuje pre
Mandanta zaobstarať administratívne priestory spĺňajúce požiadavky technické
(kúrenie, elektrické prípojky, internetové pripojenie) hygienické (čistota,
dezinfekcia) a prevádzkovania schopné (odborné prehliadky elektrických zariadení,
revízie hasiacich prístrojov) pre plynulú realizáciu aktivít projektu.
1.4. Predmet zmluvy v zmysle bodu 1.3. sa mandatár zaväzuje mandantovi
zabezpečiť v priestoroch „Podnikateľského inkubátora Handlová“, a to:
a) na 1. nadzemnom podlaží – prezentačná miestnosť (127,7 m2), šatňa (5,7
m2), WC (2,6 m2), príručný sklad (5,7 m2), chodba (8,1 m2). Celková plocha
149,8 m2 určená pre kancelárske priestory zamestnancov Kontaktného
centra Handlová spolu so zázemím.
b) na 1. nadzemnom podlaží – prednášková sála a učebňa (143,7 m2),
predsálie (16,4 m2). Celková plocha 160,1 m2 určená na prednáškové
a školiace priestory, skupinové sedenia, pracovné porady, rozvoj
komunitných aktivít.“

2.

Článok III „Refundácia nákladov“ bod 1 veta prvá sa mení a znie nasledovne:
„Zmluvné strany sa dohodli, že Mandant bude Mandatárovi refundovať časť
oprávnených nákladov spojených s plnením predmetu tejto zmluvy podľa čl. II
„Predmet zmluvy“ body 1.1. a 1.2., ktorej výšku každoročne schváli mestské
zastupiteľstvo v rámci rozpočtu mesta Handlová.“

3.

V článku III „Refundácia nákladov“ sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. Zmluvné strany sa dohodli, že Mandant bude Mandatárovi mesačne refundovať
náklady spojené s plnením predmetu tejto zmluvy podľa čl. II „Predmet zmluvy“
body 1.3., v súlade s prílohou č. 4 Mandátnej zmluvy - Náklady spojené so
zabezpečením administratívnych priestorov s celkovou podlahovou plochou 309,9 m2
(ďalej len „Príloha č. 4“), na základe vystavenej faktúry s dobou splatnosti 30 dní
vyhotovenej v súlade s právnymi predpismi, najmä zákonom o dani z pridanej
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hodnoty a dohodnutými náležitosťami a prílohami k nej. Prípadný preplatok alebo
nedoplatok na zálohových platbách v zmysle bodov 1 až 3 Prílohy č. 4, ktorý bude
vyplývať z reálnej spotreby bude vyúčtovaný 2 x ročne za obdobia január až jún a júl
až december na základe zúčtovania jednotlivých platieb vykonaného jednotlivými
dodávateľmi energií, resp. služieb, a to do 30 dní odo dňa kedy Mandatár toto
zúčtovanie predloží Mandantovi.“
pôvodné body 2 až 6 sa označujú ako body 3 až 7.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mandanta.

2.

Prílohy uvedené v tomto dodatku sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom mandatár obdrží jedno vyhotovenie
a mandant tri vyhotovenia.

4. Ostatné ustanovenia zmluvy a Dodatku č. 1 k zmluve nedotknuté týmto dodatkom zostávajú
nezmenené.
5. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení dodatku alebo jeho časť je neplatné a/alebo
neúčinné, takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť a/alebo
neúčinnosť ďalších ustanovení dodatku alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia
dodatku, alebo samotného dodatku. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez
zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie alebo jeho časť novým tak, aby bol
zachovaný účel, sledovaný uzavretím dodatku a dotknutým ustanovením.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tohto dodatku. Pred podpisom
dodatku si tento prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť
dodatkom viazaní ho vlastnoručne podpisujú.
7. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a dodatok nepodpisujú
v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany prehlasujú, že
ich prejavy vôle byť viazaní týmto dodatkom sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné.

V Handlovej dňa 30. 11. 2020

V Handlovej dňa 30. 11. 2020

____________________________
Mesto Handlová
v z. Mgr. Silvia Grúberová
primátorka mesta

_____________________________
Asterion, n.o.
v z. Vladislav Horváth
riaditeľ organizácie
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