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Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 2.9.2019  

(ďalej len „Dodatok“) 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1    Objednávateľ:              Obec Soľ      

   Sídlo:    Soľ 161, 094 35 Soľ  

   IČO:    00 332 861    

   DIČ:    2020630513   

   Štatutárny zástupca:  Ing. Jozef Berta – starosta obce   

  Kontakt:    ocu.sol@slovanet.sk , 054/ 44 96 423  

  

  (ďalej len ako „objednávateľ“) 

 

1.2  Zhotoviteľ:   MEDIINVEST Consulting, s.r.o.       

 Sídlo:     Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš - Kanaš  

Kancelária:   Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov  

    Zapísaný:                                   Ing. Dana Jenčová, MBA       

  Štatutárny zástupca:  Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vl. č.: 22857/P  

  Kontakt:    sekretariat@mediinvest.sk, 0948 635 525  

  IČO:          45 483 078  

  DIČ:    2023019911  

  IČ DPH:    SK2023019911  

  Bankové spojenie:      VÚB, a.s.  

  Číslo účtu:   SK94 0200 0000 0027 3358 1251              

    

  (ďalej len ako „zhotoviteľ“) 

  

Článok II. 

Predmet dodatku 

2.1 Predmetom tohto Dodatku je úprava Zmluvy o dielo v nasledovnom znení:  

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi dodá dielo spočívajúce vo 

vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnej 

implementácii schválenej žiadosti špecifikovanej v bode 2.3 tohto článku 

zmluvy pre projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 

6. - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít, Investičná priorita 6.1 - Poskytovanie podpory fyzickej, 

ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a 

vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.1 – Rast počtu rómskych domácností 

s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, zameranie: dobudovanie 

základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) (ďalej len 

„projekt“). 

2.3 b) implementáciu projektu spočívajúcu najmä v: 
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-  konzultačnej a poradenskej činnosti vrátane komunikácie so 

sprostredkovateľským orgánom (ďalej len „SO“) až po úplné finančné 

ukončenie realizácie projektu; 

- vypracovanie žiadostí o platbu (ŽoP) a formálna kontrola príloh v požadovanom 

počte vyhotovení vrátane elektronickej verzie a súvisiacich činností, 

- vypracovanie monitorovacích správ (MS) v požadovanom počte vyhotovení 

vrátane elektronickej verzie a  súvisiacich činností, 

- vypracovanie žiadostí o zmenu v projekte podľa požiadaviek objednávateľa 

alebo sprostredkovateľského orgánu, 

- ďalšie činnosti spojené s implementáciou projektu. 

 

3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Termíny plnenia predmetu zmluvy sú 

dojednané nasledovne: 

Začiatok plnenia:  dňom nasledujúcim po dni podpisu zmluvy. 

Ukončenie plnenia: až po úplné finančné vysporiadanie projektu 

 

 4.1 

 

 5.1 c) 70% ceny za dielo v zmysle článku IV. ods. 4.1 bod 4.1.1 zmluvy bude 

fakturovaná mesačne po schválení ŽoNFP, až do okamihu úplného finančného 

vysporiadania projektu. Kópiu rozhodnutia o schválení ŽoNFP je objednávateľ 

povinný zaslať zhotoviteľovi do 7 pracovných dní od jeho obdržania. V prípade, 

ak si objednávateľ nesplní túto povinnosť bude podkladom pre fakturáciu 

informácia zverejnená v systému ITMS 2014+ dokladujúca stav žiadosti 

„schválená“, resp. obdobná znalosť zhotoviteľa o schválení tejto ŽoNFP. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že na túto časť zmluvnej ceny za dielo má 

zhotoviteľ nárok len v prípade schválenia ŽoNFP. 

 5.2 Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali všetky potrebné 

náležitosti účtovného dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej 

doručenia Objednávateľovi. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

3.1  Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 2.9.2019 zostávajú v platnosti bez zmeny. 

P. č. Špecifikácia plnenia 
Počet 

hodín 

Jednotková 

cena za 1 

hod. bez 

DPH 

Cena 

celkom v 

EUR bez 

DPH 

Výška DPH 

20% 

Cena celkom 

v EUR s DPH 

 4.1.1 
vypracovanie žiadosti o 
nenávratný finančný 
príspevok (ŽoNFP) 
a implementácia projektu 

1 000 9,50 9 500,00 1 900,00 11 400,00 
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3.2  Tento Dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých po jeho podpise obdrží 

každá zmluvná strana jedno vyhotovenie. 

3.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle 

objednávateľa. 

3.4 Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich 

prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi 

potvrdzujú. 

 

 

 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 

 

V Soli dňa 02.09.2019    V Prešove dňa 02.09.2019  

 

 

 .....................................................   ................................................................ 

 

   

  starosta obce      MEDIINVEST Consulting, s.r.o., konateľ  


