D o d a t o k č. 1
k Mandátnej zmluve č. INE_004/2021
uzatvorenej podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami:
Mandant :

Mesto Námestovo
IČO : 314 676
so sídlom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, SR
zastúpené Milanom Hubíkom, primátorom mesta
DIČ : 2020571707
Bank. spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
a

Mandatár :

Ing. Marián Matušák
IČO: 46277650
Miesto podnikania: Kvetná 1633/2, 029 01 Námestovo, SR
Bank. spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:

Čl. I.
Úvodné ustanovenie
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 08. 03. 2021 Mandátnu zmluvu č. INE_004/2021 (ďalej len
„zmluva“), ktorou sa mandatár zaviazal, že pre mandanta, na jeho účet a za odplatu, zabezpečí
všetky úkony spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním záujmového územia podľa Prílohy
č. 1 zmluvy.
2. Z dôvodu objektívnych prekážok, pre ktoré nemohol mandatár pre mandanta v lehote
uskutočniť všetky úkony spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním záujmového územia,
zmluvné strany sa v zmysle Čl. II. ods. 4 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

Čl. II.
Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli na zmene Čl. II. Čas a miesto plnenia zmluvy ods. 1 zmluvy
nasledovne:
1. Mandatár začne plniť svoje záväzky zo zmluvy bezodkladne po tom, čo táto zmluva
nadobudne účinnosť a zaväzuje sa ukončiť majetkovoprávne vysporiadanie
záujmového územia do 31. 03. 2022.
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Čl. III.
Ostatné znenie tejto zmluvy ostáva nezmenené.
Čl. III.
1. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a
ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po
dni zverejnenia na webovom sídle mandanta, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch,
dve vyhotovenia sú určené pre mandanta a jedno pre mandatára.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom dodatku, že jeho obsah je v súlade
s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle
alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej
kontrole a audite v neskoršom znení.

v Námestove dňa 30.12.2021
Mandant:

.............................................................
Mesto Námestovo
Milan Hubík - primátor mesta

V Námestove dňa 29.12.2021
Mandatár:

............................................................
Ing. Marián Matušák

