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Dodatok č. 1 
 k Mandátnej zmluve zo dňa 7.9.2021 

uzatvorená podľa ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov 

 
 
Mandant: 
Obchodný názov: Európske zoskupenie územnej spolupráce PonsDanubii s 

ručením obmedzeným 
Sídlo:    Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno 
Právna forma:    Európske zoskupenie územnej spolupráce 
Štatutárny zástupca:   Zoltán Bara, riaditeľ 
IČO:                             45230021 
DIČ:                              2023156751 
IČ DPH:                        SK2023156751 
Zápis: v Registri európskych zoskupení územnej spolupráce vedenom 

na Úrade vlády Slovenskej republiky 
 
na strane jednej (ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Mandatár: 
Obchodný názov:  Mgr. Vojtech Valkó 
Sídlo:    Komoča 342, 941 21 Komoča 
Zastúpená:   Mgr. Vojtech Valkó 
IČO:    47 319 712 
DIČ:    1077257269 
IČ DPH:   nie som platca DPH 
Číslo účtu:   SK18 7500 0000 0040 1818 0781 
Zápis:    Okresný úrad Nové Zámky 

Číslo živnostenského registra: 440-32030 
 
na strane druhej (ďalej len „poskytovateľ“) 
 

1. Predmet dodatku 
 

1.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v nasledovnom, znení.  
 
1.2. Predmetom tohto Dodatku č.1 k Mandátnej zmluve zo dňa 7.9.2021 je zmena právnej 

formy Mandatára / Poskytovateľa podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) a s tým súvisiacich zmien nasledovne: 

 
Pôvodné znenie: 
Obchodný názov:  Mgr. Vojtech Valkó 
Sídlo:    Komoča 342, 941 21 Komoča 
Zastúpená:   Mgr. Vojtech Valkó 
IČO:    47 319 712 
DIČ:    1077257269 
IČ DPH:   nie som platca DPH 
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Číslo účtu:   SK18 7500 0000 0040 1818 0781 
Zápis:    Okresný úrad Nové Zámky 

Číslo živnostenského registra: 440-32030 
 

Nové znenie: 
Obchodný názov:  VV3 s.r.o. 
Sídlo:    Komoča 342, 941 21 Komoča 
Zastúpená:   Mgr. Vojtech Valkó - konateľ 
IČO:    50548956 
DIČ:    2120373541 
IČ DPH:   nie som platca DPH 
Číslo účtu:   SK30 8330 0000 0025 0112 4959 
Zápis:    Obchodný register Okresného súdu Nitra,  

oddiel: Sro, vložka č. 41819/N 
 

1.3. Podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2 ZVO a podľa Metodického usmernenia č. 13127-
5000/2021 Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 26.11. 2021 sa uvedené zmeny 
nepovažujú za podstatné zmeny zmluvy. 

 
1.4. Uvedenou zmenou sú splnené všetky nasledujúce podmienky vyplývajúce zo ZVO: 

 
 nový dodávateľ spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, 

 je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa alebo pôvodného koncesionára 

 v dôsledku jeho (vnútornej) reorganizácie, zlúčenia, splynutia pôvodného dodávateľa 
alebo na základe konkurzu či reštrukturalizácie, pôvodná zmluva, rámcová dohoda 
alebo koncesná zmluva sa podstatne nemení, 

 cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa zákona o 
verejnom obstarávaní 

 
1.5. Mgr. Vojtech Valkó je štatutárom nového Mandatára / Poskytovateľa od 8.12.2021, čo 

znamená, že je oprávnený konať v mene spoločnosti (viď. Obchodný register Okresného 
súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 41819/N). 

  
1.6. Nový Mandatár / Poskytovateľ má oprávnenie na výkon verejného obstarávania podľa 

Živnostenského registra SR od 21.12.2021 (viď. Okresný úrad Nové Zámky, Číslo 
živnostenského registra: 410-30465) 

 
1.7. Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy zo dňa 7.9.2021 sa nemenia a ostávajú v platnosti 

v celom rozsahu. 
 

2. Záverečné ustanovenia 
 
2.1. Tento Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 7.9.2021 nadobúda platnosť dňom 

podpísania oboma  zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho 
zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 
2.2. Tento Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 7.9.2021 tvorí neoddeliteľnú súčasť 

Mandátnej zmluvy zo dňa 7.9.2021. 
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2.3. Tento Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 7.9.2021 je vyhotovený v troch 
rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ po jej podpísaní dostane jedno vyhotovenie a 
objednávateľ dve vyhotovenia. 

 
2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná 

voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 1 Mandátnej zmluve zo dňa 
7.9.2021 neuzatvárajú ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah 
dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú, vážnu 
a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.  

 
      
Komárno, dňa 5.1.2022    Komoča,  dňa 5.1.2022 
 
Objednávateľ:      Poskytovateľ:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoltán Bara 
riaditeľ 

 Mgr. Vojtech Valkó 
konateľ 

 
 


