
Dodatok č.1 ku ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 

(poradenských a konzultačných) zo dňa 31.3.2020 

uzavretej podľa § 269 odst.2 . zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

zákonov (ďalej len „dodatok“) 

 

medzi týmito zmluvnými stranami 

 

 Obchodné meno: Dvomi s.r.o 

 Adresa sídla:                   094 34 Čierne nad Topľou 258 

 Štatutárny orgán:          Ing. Michal Dvorjak 

 Bankové spojenie:         Fio banka a.s. 

 IBAN:                                SK9783300000002101361533 

  IČO:                                  51147025 

  DIČ:                                  2120623527   

 IČ DPH:                neplatca DPH           

 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) na strane jednej  

 

  a 

Obchodné meno:            Obec Čičava 

Adresa sídla:                    Čičava 41, 093 01 Čičava 

Štatutárny zástupca:       Mgr. Dušan Vilenik 

IČO:                                00332305 

DIČ:                                2020640919 

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka a.s. 

IBAN:                               SK0502000000001662353459–predfinancovanie,    

                                            SK1502000000000023620632 - refundácia 

 

(ďalej ako „objednávateľ“) na strane druhej; 

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“). 

 



Článok I. Predmet dodatku 

V zmysle Čl. VII. bod 1 Zmluvy zo dňa 31.3.2020 sa zmluvné strany dohodli na jej zmene takto: 

 

1.1 Dohodou zmluvných strán sa mení celý pôvodný Článok II. Vymedzenie formy a obsahu     

poskytovaných služieb nasledovne: 

 

Predmetom zmluvy je zabezpečenie služby  Externý manažment - externé riadenie pre 

projekt „Prístavba a nadstavba materskej školy v obci Čičava“ - riadenie projektu a 

projektového tímu, spracovanie žiadostí o platbu a výročných a záverečnej monitorovacej 

správy, realizácia publicity a informovanosti projektu v súlade s manuálom, realizácia 

prípadného zmenového konania. 

 

Minimálny rozsah poskytovaných činností: 

 

• zodpovednosť za celkové riadenie projektu (hlavných a podporných aktivít projektu),  

• koordinácia celkovej realizácie projektu, 

• zodpovednosť za realizáciu projektu podľa zmluvných podmienok  

• poskytovanie potrebnej súčinnosti riadiacemu orgánu (ďalej len „RO“)  

               resp. sprostredkovateľskému orgánu počas realizácie aktivít projektu,  

• kontrola realizácie jednotlivých aktivít projektu,  

• vypracovanie zmenových konaní  

• súčinnosť pri výkone ex-ante a ex-post kontroly verejného obstarávania  

              aktivít projektu  

              zo strany RO/SO, orgánu auditu atď. 

• monitorovanie realizácie aktivít projektu,  

• sumarizácia údajov potrebných pre vypracovanie monitorovacích správ projektu,  

• spracovávanie výročných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy,  

              vrátane ich zadania do ITMS  

• zabezpečenie propagačných a informačných materiálov a komunikácia s  

              Ich dodávateľmi,  

• kontrola dodávaných tovarov v súlade s prieskumom trhu, v súlade s projektom  

              a zásadami publicity,  

• vypracovanie inzerátu o realizácií projektu a jeho následné zverejnenie 

•  vypracovávanie monitorovacích správ projektu 

• finančné riadenie:  

• vykonávanie predbežnej finančnej kontroly účtovných dokladov,  

• spracovanie podkladov žiadosti o platbu,  

• spracovanie žiadosti o platbu, vrátane jej zadávania prostredníctvom  

              verejného portálu ITMS,  

• spracovanie prehľadov čerpania rozpočtu  

• vykonávanie účtovných úkonov spojených s realizáciou projektu, 

• vedenie korešpondencie v súvislosti s projektom 

• archivácia dokladov ap. 

 

 

 



1.2 Dohodou zmluvných strán sa mení celý pôvodný Článok IV. Platobné podmienky ceny za 

služby nasledovne: 

 

Platobné podmienky úhrady ceny za služby sú určené nasledovne: 

Faktúry budú vystavované mesačne na základe skutočne odpracovaných hodín, podľa 

spracovaných výkazov prác jednotlivých členov implementačného tímu. Splatnosť faktúry je 

60 kalendárnych dní odo dňa doručenia. 

 

1.3 Dohodou zmluvných strán sa mení Článok V. Vykonanie služieb bod 6 nasledovne: 

 

6. Termín vykonania služby zhotoviteľom je určený nasledovne: po celú dobu realizácie 

projektu ´´Prístavba a nadstavba materskej školy v obci Čičava´´. 

 

Článok II. Záverečné ustanovenia 

3.1        Tento Dodatok je uzavretý a platný dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný  

              v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce. 

 

3.2        Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 

3.3        Účastníci Dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom  

              dobrovoľne vlastnoručne podpísali.  

 

3.4        Dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch (rovnopisoch), z ktorých jeden je určený  

              pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa. 

 

 

Za zhotoviteľa:     Za objednávateľa: 

 

V Čičave dňa 15.6.2021               V Čičave, dňa 15.6.2021 

 

  

 

 

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

Ing. Michal Dvorjak, konateľ s.r.o                                Mgr. Dušan Vilenik, starosta obce   


