
       
 
 
                           Komunita Kráľovnej pokoja 

 
 

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 1/2018   

 
Mandant   :            Komunita Kráľovnej pokoja 
                               Piešťanská 11/18 
   95605 Radošina 
IČO            :   34003681 
DIČ            :             2020420446      
zapísaný v :    MK SR, č. 192/1995-320 
Bankové spojenie :   
Číslo účtu             :   
Osoby oprávnené konať a podpisovať    
- vo veciach zmluvy         :  ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Tupý, PhD. 
- vo veciach technických :   ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Tupý, PhD. 
 
( ďalej len „mandant“ ) 

 
           a 

 
 Mandatár :   Jozef Balážik 
   Hornozoborská 1643/99 
                                94901 Nitra  
IČO       :                  30714427  
DIČ     :   1020445569 
Bankové spojenie :    
IBAN                      :   
Oprávnený konať  
- vo veciach zmluvných:  Jozef Balážik  
- vo veciach technických :  Jozef Balážik 
Číslo oprávnenia: registračné číslo:  OU-NR, č. živ. reg. 406-1909  
Zapísaný v : zozname členov SKSI, VID: 15329101, 00234 staveb. dozor   
 
(ďalej len „mandatár“ )           

 

V zmysle čl. VII bod 2. sa predmetná mandátna zmluva mení týmto dodatkom 
v tomto znení: 

 

I. 

čl. II bod 1.) sa ruší nahrádza týmto znením: 
POVINNOSTI  MANDATÁRA 

 
    „1.) Mandatár je povinný vykonávať činnosť, na ktorú sa zaviazal:  

- stavebný  a technický dozor na stavbe mandanta pod názvom projektu 
Deinštitucionalizácia DeD Močenok, ktorej predmetom je zbúranie 
jestvujúcej stavby RD a výstavba nového RD vrátane prípojok v obci 
Radošina, v zmysle projektovej dokumentácie stavby, písomnej ponuky 
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z 17.09.2018 povolenia stavebného úradu, platných noriem, smerníc 
a predpisov,   

- zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbe, vyhotovovať zápis 
a fotodokumentáciu, 

- ak to bude potrebné, zapisovať do stavebného denníka, 
- odsúhlasovať všetky faktúry za vykonané práce v zmysle schváleného 

rozpočtu.“ 

II. 

čl. IV. sa ruší a nahrádza týmto znením: 
TERMÍN    PLNENIA 

        
 Začatie prác  :         26. februára 2019 
 Ukončenie prác  :   do 280 dní od začiatku prác 

  

III. 

Odovzdanie staveniska 

Dnešným dňom mandant odovzdáva stavebníkovi stavenisko. Mandatárovi 
odovzdáva: 
- právoplatné povolenie stavebného úradu a všetky vyjadrenia a dohody k 

stavebnému povoleniu, prípadne dohodnuté, alebo inak stanovené podmienky 
pre stavbu, 

-  jedno vyhotovenie kompletného platného projektu stavby s kompletným konečným 
výkazom výmer a rozpočtovými nákladmi stavby. 

 

IV. 

Predmetný dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých po  potvrdení  
oboch zmluvných strán  obdrží   dve  vyhotovenie mandant a jedno vyhotovenie 
mandatár.    
 
Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s jej obsahom je potvrdený oboma 

zmluvnými stranami. 

 

V Močenku, dňa 26. februára 2019      V Močenku,  dňa 26. februára 2019 

 

 

 

 

 
 

..........................................                        ............................................. 

                  Mandant                                                                  Mandatár  


