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DODATOK č. 1 

k Mandátnej zmluve zo dňa 28.09.2017 
 

uzavretej podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

 (ďalej len „dodatok“) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
ČLÁNOK I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1 Mandant:   

 
Názov:   Obec Hencovce  
Sídlo:   Sládkovičova 1995/32 , 093 02 Hencovce 
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Kovaľ – starosta obce 
IČO:                         35532319 
DIČ:        2020972118 
IČ DPH:                     neplatca DPH 
Kontaktná osoba:      Ing. Štefan Kovaľ – starosta obce  
Kontakt:                      057/4431598, hencovce@mail.-com.sk  
Bankové spojenie:     Všeobecná úverová banka, a. s.      
Číslo účtu (IBAN):     SK61 0200 0000 0009 2712 8632 
 

 
 (ďalej len „Mandant“) 
 
1.2 Mandatár:  

   
Názov:   TDOZ s.r.o.   

  Sídlo:    Námestie slobody 4 , 066 01 Humenné 
  IČO:    50 911 791  
  DIČ:    2120526804    
  Kontaktná osoba:  Mgr. Marek Janoško   
  Kontakt:   0905 857 509, marek.janosko@gmail.com   
  Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

  Číslo účtu (IBAN):  SK94 1100 0000 0029 4204 0240 
 

 (ďalej len „Mandatár“) 
 
 (ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
 

ČLÁNOK II. 
PREDMET DODATKU 

 
2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Mandátnej zmluve uzatvorenej 

dňa 28.09.2017 (ďalej len „zmluva“) v súlade s článkom 6 bod 6.2 zmluvy, predmetom 
ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o zmene času plnenia predmetu zmluvy. 
Dôvodom uvedenej zmeny je pozastavenie stavebných prác na stavbe: „Rekonštrukcia 
chodníka ulica Sládkovičova“ ku dňu 15.12.2017 z dôvodu nevhodných poveternostných 
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podmienok počas zimného obdobia 2017 až 2018 a následné predĺženie termínu 
realizácie stavebných prác do 31.05.2018. Vzhľadom na uvedené sa mení článok 2 bod 2.1 
a 2.2 zmluvy nasledovne: 

 
 

Článok 2 
Čas plnenia 

 
2.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do 31.05.2018. 
2.2 Mandatár sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy vyšpecifikovaný v čl. 1 tejto zmluvy po celú 

dobu realizácie diela – do 31.05.2018. 
 

 
ČLÁNOK III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 
 
3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 
 
3.3 Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise Mandant obdrží 

tri vyhotovenia a Mandatár jedno vyhotovenie. 
 
3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje 
podpisy. 

 

V Humennom, dňa 14.12.2017 V Hencovciach, dňa 14.12.2017 

ZA MANDATÁRA: ZA MANDANTA: 

  

 

 

........................................................................ ........................................................................  
Mgr. Marek Janoško Ing. Štefan Kovaľ 
Konateľ, TDOZ s.r.o.  starosta obce, Obec Hencovce 
Vlastnoručný podpis osoby vlastnoručný podpis osoby            


