
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 

Poskytnutie služby 
Vypracovanie a implementácia žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku pre projekt „Pružina - rekonštrukcia ZŠ Štefana 
Závodníka, výmena okien a zateplenie objektu" (pre obec Pružina) 

z Regionálneho operačného programu - opatrenie 1.1 „Infraštruktúra 
vzdelávania" 

uzavretá na základe ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 
medzi týmito zmluvnými stranami: 

Objednávateľ 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Konajúci prostredníctvom: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Obec Pružina 
018 22 Pružina 415 
00 317 730 
2020684754 
Michal Ušiak - starosta obce 

(ďalej len „objednávateľ") 

a 

Zhotoviteľ 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Konajúci prostredníctvom: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Registrácia: 

(ďalej len „zhotoviteľ") 

Eurocluster s.r.o. 
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava 
43 853 528 
2022499908 
Ing. Dana Behulová, konateľ 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava L, oddiel Sro, 
vložka č.: 58907/B 

(ďalej len „zmluva") 

I Predmet dodatku 

Predmetom dodatku je vypracovanie 5 následných monitorovacích správ pre projekt 
„Pružina - rekonštrukcia ZŠ Štefana Závodníka, výmena okien a zateplenie 
objektu" a poradenstvo v oblasti dodržiavania zmluvy o poskytnutí NFP a ďalších 
povinností objednávateľa ako prijímateľa nenávratného finančného príspevku. 

Zmluva o dielo 



I I I Cena za dielo 

Štruktúra ceny: Jednotková cena Cena spolu 

Monitorovacie správy celkom 5 ks 

Poradenstvo 
Konečná cena bez DPH: 

330,00 € bez DPH 

8,00 € bez DPH 

1 650,00 € bez DPH 

640,00 € bez DPH 

2 290,00 € bez DPH 

Konečná cena s DPH (20%): 2 748,00 € s DPH 

111.3 Cena diela bude platená nasledujúcim spôsobom: 
Cena diela za vypracovanie následných monitorovacích správ a cena za poradenstvo 
bude uhradená do 14 dní po doručení faktúry objednávateľovi. 

111.4 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry podľa bodu III.3 je 
zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úroky z omeškania vo výške 
0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania po lehote splatnosti faktúry. 

IV Termín plnenia 

IV. 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať následné monitorovacie správy objednávateľovi 
bezodkladne po ich vypracovaní, 1 x za kalendárny rok v termínoch určených RO pre 
ROP a poradenstvo podľa potreby priebežne počas kalendárneho roka, po dobu 
maximálne 5 rokov. Dielo bude ukončené odovzdaním poslednej (piatej) následnej 
monitorovacej správy. 

IV.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za včasné odovzdanie následných monitorovacích správ na 
RO pre ROP v súlade s harmonogramom predkladania následných monitorovacích 
správ, ktorý je určený zo strany RO pre ROP. Objednávateľ je po výzve zo strany 
zhotoviteľa povinný včas poskytnúť všetky podklady k vypracovaniu následnej 
monitorovacej správy. Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie, ktoré je spôsobené 
neposkytnutím všetkých podkladov k vypracovaniu následnej monitorovacej správy 
s časovou rezervou pre zhotoviteľa na jej spracovanie. 

Zmluva o dielo 

III-1 Cena za vykonanie diela sa stanovuje dohodou medzi objednávateľom 
a zhotoviteľom. 

III.2 Cena sa skladá z nasledovných položiek: 
Vypracovanie 5 ks následných monitorovacích správ v sume celkom 1 650,00 EUR 
plus DPH (slovom tisícšesťstopäťdesiat eur), t.j. za 1 ks monitorovacej správy 330,00 
EUR plus DPH (slovom tristotridsať eur) 
Poradenstvo v oblasti dodržiavania zmluvy o poskytnutí NFP a ďalších povinností obce 
ako prijímateľa nenávratného finančného príspevku v rozsahu 16 hodín ročne (po 
dobu 5 rokov) v sume celkom 640,00 EUR (slovom šesťstoštyridsať eur), t.j. ročne 
128,00 EUR plus DPH (slovom stodvadsaťosem eur), t.j. za 1 hodinu 8,00 EUR plus 
DPH (slovom osem eur) 



v Spoločné a záverečné ustanovenia 

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté. 

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží dva 
podpísané rovnopisy. 

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán a účinnosť nasledujúci deň po 
zverejnení na internetovej stránke objednávateľa. 
Účastníci tohto dodatku prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, že bol spísaný na 
základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebol dojednaný v tiesni, ani za inak 
nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu dodatku známe okolnosti, 
ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. 

Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave dňa 9.3.2012 

za zhotoviteľa za objednávateľa 

Ing. Dana Behulová 
konateľ 

Michal Ušiak 
starosta obce 

Zmluva o dielo 3 
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