
DoDAToK č. l/20l8
k Mandátnej zmluve uzatvoľenej zo dňa 25.06.2008

,;l . łllłfłĺęfąal,nłCI. I

1. Mandant: Mikroľegión Horné Kysuce, Jašíkova č. 178, 023 54 Turzovka
zastúpené : p. JUDľ. Ľubomíľom Goljsom, pređsedom predstavenstva MHK.
ICO: 0037905791 DIC: 2021912376
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a's., pob. Čadca
Císloúčtu: 774608700l/5600
IBAN : SK91 5ó00 0000 0077 4608 700l

2. Mandatár :Mesto Turzovka, Jašíkova I78,023 54 Tuľzovka
zastúpené: p. JUDľ. Ľubomírom Gollsom , primátorom mesta Tuľzovka
lČo: 0031433l DIČ: 2020553315
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pob. Turzovka
Číslo účtu: 1O22-O322|O20O
IBAN: SK34 0200 0000 00001022 0322
Męsto nie je platcom DPH

Zmluvné strany uzatvárajű tento dodatok č. 1/2018 k Mandátnej zmluve ($ 566 obchodného zákonníka)
uzatvorenej dřnŻ5.06.2008 , vrátane dodatkov v nasledovnom znęní:

V článku III./ Tľetia veta sa ruší a nahrádza sa novým textom , kto4ý znie:
Mandant sazavänlje poskýnúť mandatárovi za vykonané pľáce odmenu vo výške 7,45 c /hoďmesiac, od
účinnosti tohto dodatku.

Zmlwné strany prehlasujú, žę tento dodatok č'll20l8 bol uzatvorený dobľovolhę, slobodne aváżne, nie
vtiesni, ani za inak nápadne neýhodných podmienok. Na znak súhlasu sjeho obsahom ho zmluvné
strany podpisujú'

Tento dodatok č,.llŻ0l8 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účirľrost' nadobúda
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka, v súlade so zákonom ě.
4011964 Zb. oběiansĘ zákonník v znęni neskorších predpisov, ktoým sa menia a dopĺĺaiĺ niektoré
zákony.

Tento dodatok č' llŻ0l8 je povirľre zverejňovaný podl'a $ 5a zákona ě. ŻlUŻ000 Z'z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dodatok č. 1/2018 k Mandátnej zmluve zo dńa 25.06.2008 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z|<toých
kaŽdá zmiuvná stľana obdľží jeden rovnopis'

V Turzovke, dňa: ..'' I , 6,2ł1ł V Turzovke , aĺu, .?..f-'..f-.'.
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Vec
Potvrdenie o mĺere inflácie v SR

Štatĺsticry úrad Slovenskej republiky ýmto potvrdzuje, Že miera inflácie meraná
indexom spotrebiteľských cien, dosiahla v roku 2017 oproti predchádzajúcemu roku
v priemere 1,3 o/o.
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