Čl. III
Čas plnenia
3.1

nové znenie čl.:
Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosti v rozsahu čl. II tejto zmluvy v termíne od odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi (8.9.20015) do 2.10.2015. Za vykonané činnosti zhotovitel'a od 3.10.2015 nezodpovedá.
Takisto Mandatár nezodpovedá za kontrolu výkazov výmer k fakturácii prác.
Čl. IV
Odplata

nové znenie čl.:
4.1
Výška odplaty mandatára za realizáciu predmetu zmluvy špecifikovaného
2.10.2015 stanovená dohodou zmluvných strán

v čl. II je

od 8.9.2015 do

vo výške 950,' Eur.
Slovom: deväťstopäťdesiat eur
Mandatár nie je platcom DPH
Platobné podmienky
nové znenie čl.:
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia za výkon funkcie technického dozoru objednávatel'a bude
vystavená za obdobie od 8.9.2015 do 2.10.2015.
Čl. IX
Záverečné ustanovenie
9.1

9.2
9.3
9.4

9.5
9.6

Tento Dodatok Č. 1 sa po jeho podpísaní všetkými Zmluvnými stranami stáva súčasťou Mandátnej
zmluvy Č. 1LM/2015 zo dňa 8.9.2015, pričom mení ustanovenia Mandátnej zmluvy ním dotknuté
a doplňa ustanovenia Mandátnej zmluvy v rozsahu v ňom uvedenom.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto
Dodatkom Č. 1, ostávajú nezmenené a platné.
Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť od 3.10.2015.
O vzniknutých zdravotných komplikáciach technického dozora objednávatel'a bol informovaný aj
zhotovitel' stavby (Prospect s.r.o. Nové Zámky), ktorý dňa 2.10.2015 prehlásil, že môže zabezpečiť
odborne spôsobilé ho technického dozora na požadované výkony na horeuvedenú stavbu od 3.10.2015
do komplet ukončenia, odovzdania a prevzatia realizovaných prác.
Tento Dodatok č.1 sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Mandant obdrží dve (2) vyhotovenia
a Mandatár takisto dve (2) vyhotovenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony, že tento Dodatok č.1
uzatvárajú slobodne, vážne a bez omylu, že prejav vôle im je úplne zrozumitel'ný a určitý, že tento
Dodatok Č. 1 neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si tento Dodatok č.1
prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho a úplného súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.

V Modre, dňa: 3.10.2015

V Šenkviciach, dňa: 3.10.2015
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