Dodatok č. 1
k mandátnej zmluve zo dňa 1.6.7.2019

uzavretej v zmysle ust. $ 566 a nasl. obchodného zákonníka č. 5I3l199I Zb.
v zneni neskoľšíchzmien a doplnkov
(ďalej len,,dodatok")

medzi fýmito zmluvnými stľanami:

Mandant:
So sídlom:

obec Malý Slavkov

ICO:
DIČ:

3t984673

e-mail:

staľosta@obecmalyslavkov.sk

Geľlachovská,52,060 01 Malý Slavkov
Štatutámy zástupca: Ladislav oľavec, staľosta obce

IČ opH:

2)2}7l0l0g

(ďalej len,,Mandant")

a

Mandatár:
So sídlom:
7'3stúpená:

ICO:
DIČ:

lČlpH:
Bankové spojenie

IBAN:

e-mail:

Ing. Peter Franko
Siroká 1882178,058 01 Popľad
Ing. Peteľ Fľanko
41299884
1046494416
mBank S.A.
sK92 8360 s207 00420s669128
franko.peter@azet.sk

(ďalej len,,Mand atár")
s

nasledovným obsahom:

Nahľadzuje sa článok I. Predmet zmluvy, staľý pľedmet zmluvy sa ľušía nahľadzuje
novým, v znení:
1. Pľedmetom zmluvy je zabezpečiť výkon externého manažmentu pľe projekt: MoPS
Slavkovĺ. financovaneho zprostriedkov obce a fondov EÚ v súlade s výzvou
OPLZ-POs -20T8-T,
OPLZ-PO8 -2021-I:
operačný progľam: opeľačnýprogram Ľudské zdroje
Zameranie: Miestna občianska poľiadková služba v obciach s prítomnosťou MRK
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Malý

2. Výkon externého projektového manďmentu predstavuje výkon nasledovných činností,

konkrétne:
' zabezpečenie riadenia pľojektu: vypracovanie žiadosti o nenávratný ťrnančnýpľíspevok
vľánrci výzvy oPLZ-Po8-202l-1, vypracovanie žiadostío platbu, vypľacovanie
monitorovacích správ projektu, vypľacovanie žiadostío Zmenu' záverečných správ,
práce v ITMS, informovanie a komunikácia s členmi MOPS, dodávateľmi a Ro, práce
vykonávané v súlade s príľučkouk oprávnenosti výdavkov So pre oP ĽZ.
. kontrola spľávnosti účtovnýchdokladov a ich pľílohzaradených do ŽoP ;
' kontrola úplnosti a obsahovej spľávnosti príloh a podpornej dokumentácie k účtovným
dokladom zaradeným do ŽoP (napľ. preberaií pľotoĹol, zisťovací protokol o
vykonaných prácach a dodávkach, kľycílist prác, súpis vykonaných práclsúpis
faktuľovaných ucelených častí,pracovný výkaz, sumarizačnéháľky, kĺycílist faktúry,
platobný poukaz k faktuľe) vrátane fotodokumentácie vykonaných prácldodaných
tovarov;
' kontrola spľávnosti zatčtovania účtovnýchdokladov zaľadených do ŽoP v účtovníctve
pľij ímateľa (účtovnézáznamy z účtovníctvaprijímateľa);
' vypracovanie ŽoP @ súlade s pokynmi .'rr.ä.ňy*i v Príručkepre pľijímateľaa ďalšej

riadiacej dokumentácii

'
'
'
'
'

So) v

ITMS2014+

a jej

odoslanie

v

ITMS2014i

poskýovateľovi;
doplnenielzmena ŽoP v prípade obdÍžaniavýzvy na doplnenie/zmenu ŽoP zo strany
poskýovateľa v ním stanovenej lehote;
poskytovanie súčinnostipľi oveľovaní reálneho dodania tovaľov/pľáclstužieb
naviazaných na výdavky zaradené do predmetnej ŽoP v priebehu ohlásenéj finančnej
kontroly na mieste vykonávanej poskytovateľom ,
poskytovanie komplexných informácií prijímateľovi v súvislosti s pľípľavoupredmetnej
ZoP,
priebežnémonitorovanie pľojektu, vypracovanie monitoľovacích správ ajej príloh,
zadávanie v ITMS, sledovanie dodľžiavania haľmonogramu projektu _ sledovanie
dodržiavania časovéhorĺímcarealizácie projektu, sledovanie dodržiavania merateľných
ukazovateľov proj ektu, kontľola udľžateľnostiproj ektu,
poskytovanie komplexných infoľmácií prijímateľoviv súvislosti s publicitou
a infoľmovanosťou proj ektu.

Na základe článku I. Pľedmet zmluvy, ktorym dochádza k zmene rozsahu a qýkonu
činnostímandatáľa sa z uvedeného dôvodu článok IV. Cena a platové podmienky bod 2.
rušía nahľádza novým znením:

2.Cena za vykonanie činnostípodľa čl. I. tejto zmluvy je dohodnutá vo výške :
CENA CELKOM: 8 946,00 € (výpočet: 852 hodín x 10,50 €lhod), ktorá pozostáva
z položiek:
- v rámci výzvy oPLZ-Po5-2018-1: 4 998,00 € (výpočet:476hodínx 10,50 €/hod)
- v ľámci výnv oPLZ-Po8-2021-1z 3 948,00 € (vypočet: 376 hodín x 10,50 €/hod)
( mandatrĺľ nie je platcom DPH)
V odmene mandatára sú zahĺnuté všetky náklady, ktoré vzniknú Mandatáľovi ľealizáciou
predmetu tejto zmluvy.
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Záper dodatku
Tento dodatokje vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach ľovnakej právnej sily, pričom každá
zo Zmluvných strán obďrží po jednom (1) vyhotovení.

Účastníci tohto dodatku vyhlasujú, že majíplnúspôsobilosť k uzawetiu tohto dodatku a, že
dodatok je uzatvorený po vzájomnom pľejednaní, v dodatku prejavili svoju vôľu slobodne,
váňĺe a zĺozumiteľne, bez nátlaku, nie v tiesni ani za inak jednostranne výhodných
podmienok. ZmIlxné stľany si tento dodatok pozorne prečítali,jej obsahu rozumejú, a ako
prejav súhlasu s cel;ým obsahom tohto ju obidve Zm|uvĺéstľany potwdzujú svojimi
vlastnoručn;ými podpismi. ostatné časti mandátnej zmluvy zo dila 16.7.2019 ostávajú bezo
zmeny v platnosti.

V obci Malý Slavkov dňa

/í tĺ.lpl,ĺ
Mandant: Ladislav oravec / staľosta obce

lng. Pcter Franko
Poprad

V Popľade dňa..

6

/r.]. Lotĺĺ

Mandatar: Ing. Peteľ Fľanko
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