
Dodatok č. 1 

ZMLUVA  O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH A PORADENSKÝCH 

SLUŽIEB 

uzavretá podľa ust. § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými 

stranami 

 

 

Objednávateľ:  Obec Lednické Rovne 

Zastúpené Mgr. Marianom Horečným, starostom obce 

so sídlom : Námestie slobody 32,  

020 61 Lednické Rovne 

    IČO: 00317462       

    DIČ: 2020615597   

     (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ :   SYNERGIES, s.r.o. 

so sídlom Pribišova 15, 841 05 Bratislava 

zastúpený: Mgr. Gabrielou Šindlerovou, konateľkou 

IČO: 36 783 722 

      DIČ: 2022388863 

IČ DPH: SK2022388863 

     Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., Bratislava  

    Č. účtu : 2627735309/1100 

     IBAN : SK51 1100 0000 0026 2773 5309 

Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd 

Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 46182/B 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

Vyššie uvedené zmluvné strany, Obec Lednické Rovne, ako objednávateľ 

a spoločnosť SYNERGIES, s.r.o. ako poskytovateľ sa dohodli v súlade s čl. 8 bod 8.1. 

Zmluvy o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb zo dňa 15.10.2018 na 

uzavretí Dodatku č. 1. 

 

Vzhľadom k tomu, že Objednávateľovi došlo v súvislosti s realizáciou projektu s názvom: 

„Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne“ 

ku predĺženiu lehoty jeho realizácie, pričom sa týmto navýšil aj rozsah poskytovaných 

služieb, zmluvné strany sa dohodli na navýšení počtu osobohodín o 48 formou 

uzatvorenia tohto Dodatku č.1. Poskytované služby externé riadenie projektu v zmysle čl. 

3, bod 3.3.2. sú uvedené v prílohe č.1 tohto Dodatku č.1. 

 

Týmto Dodatkom č. 1 sa mení Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných 

služieb zo dňa 15.10.2018 nasledovne :  

 



6.1. Za výkon činností Poskytovateľom podľa tejto Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje 

poskytnúť Poskytovateľovi nasledovnú odmenu :  

 

6.1.2 Za poskytnutie služieb externého riadenia Projektu podľa bodu 3.3. čl. 3. tejto 

Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť odmenu vo výške 35,- 

EUR (slovom tridsaťpäť) bez DPH za každú jednu osobohodinu poskytnutých 

konzultačných a poradenských služieb, pričom maximálny počet osobohodín je 348. 

Poskytovateľ  je oprávnený  vystaviť faktúru s lehotou splatnosti 14 dní, po ukončení 

poskytovania konzultačných a poradenských služieb za každý mesiac v rámci 

ktorého došlo k poskytovaniu konzultačných a poradenských služieb. Súčasťou 

faktúry je rozpis činností realizovaných v rámci jednotlivých mesiacov a počet hodín, 

ktoré Poskytovateľ venoval Projektu.  

 

Ostatné časti  Zmluvy o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb zo dňa 

15.10.2018 sa nemenia. 

 

Záverečné ustanovenia 

 
 

6.2. Dodatok č. 1 Zmluvy je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná 

strana obdrží po jej podpísaní jeden rovnopis. 

 

6.3. Dodatok č. 1 Zmluvy nadobúda platnosť dňom podpisu Objednávateľom a 

Poskytovateľom a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej 

stránke Objednávateľa. Pokiaľ bolo v súlade so Zmluvou a jej Dodatkom č.1 konané 

už pred jej podpisom, považuje sa to za postup v zmysle Zmluvy a jej Dodatku č.1.   

 

6.4. Poskytovateľ a Objednávateľ prehlasujú, že si Dodatok č. 1 Zmluvy prečítali, jeho 

obsahu porozumeli, Dodatok č. 1 Zmluvy vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol 

podpísaný v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú. 

 

 

  V Lednických Rovniach, dňa   V Bratislave, dňa  

 

 

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

Mgr. Marian Horečný    Mgr. Gabriela Šindlerová 

starosta obce      konateľ SYNERGIES, s.r.o. 

 

 

Prílohy zmluvy: 

1. Poskytované služby externé riadenie projektu nad rámec osobohodín uvedených v 

Zmluvy o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb zo dňa 15.10.2018. 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 
Poskytované služby externé riadenie projektu nad rámec osobohodín uvedených v 

Zmluvy o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb zo dňa 15.10.2018. 

 

 Kontrola zasielaných príloh do Záverečnej MS 

 Vyriešenie urgencie k neuhradenej faktúre zhotoviteľa Unistav Teplička s informáciu 

o zaslaní platby 

 Konzultácia s energetickým auditorom o údajoch v EC vo vzťahu k naplneniu 

merateľných ukazovateľov v Záverečnej MS 

 Príprava, vypracovanie, doplnenie príloh, elektronické vypracovanie a zaslanie v 

ITMS2014+ Záverečnej monitorovacej správy 

 Predbežná kontrola niektorých dokladov do Záverečnej ŽoP 

 Riešenie zaradenia do majetku a inventárnych kariet s účtovným oddelením 

 Vypracovanie prehľadu čerpania ŽoP za celé obdobie implementácie projektu ako 

podkladu pre zaradenie do majetku 

 Obdržanie správy z kontroly Žiadosti o zmenu č. 8 na posun časového 

harmonogramu 

 Doplnenie ŽoP č 5 na základe výzvy; vyhotovenie, elektronické spracovanie v 

ITMS2014+ a zaslanie 

 Kompletizácia príloh, vyhotovenie, elektronické spracovanie v ITMS2014+ a zaslanie 

Žiadosti o platbu č. 6 – zúčtovanie predfinancovania stavebné práce 

 Zaslanie námietky k výpočtu v správe z opätovnej kontroly ŽoP č. 2 

 Riešenie oprávnenosti stálej tabule z časového hľadiska v rozpočte projektu 

 Zaslanie objednávky s návrhom stálej tabule a inštrukciami k výrobe a umiestneniu 

 Urgencia úhrady ŽoP č. 5 predfinancovaním k faktúre za zdravotnícku techniku 

v čase jej splatnosti  

 Vypracovanie a zaslanie listu s urgenciou úhrady žiadosti o platbu za zdravotnícku 

techniku po splatnosti faktúry; zaslané na riaditeľa sekcie a štátneho tajomníka MZ 

SR 

 Preverenie postupu k výpovedi zmluvy o partnerstve zo strany pediatra Mudr. 

Fuzákovej 

 Do termínu 18.5.2021 máme povinnosť zaslať Záverečnú ŽoP. Pri projekte CIZS však 

musíme ešte spraviť aj zúčtovanie predfinancovania k ŽoP č. 5 na zdravotnícku 

techniku a zrealizovať vrátenie fin. prostriedkov cez pohľadávkový doklad v 

ITMS2014+ k ŽoP č. 2 vzhľadom na opätovnú kontrolu a vyčíslenie vyšších 

neoprávnených výdavkov.  

 Riešenie odchodu pediatra k 30.6.2021 a zmena v partnerskej zmluve, ktorá musí 

zabezpečiť chýbajúci 0,5 pracovný úväzok, aby nedošlo ku kráteniu NFP - potrebné 

vypracovanie Dodatku ku PZ. 

 Obdržanie výzvy na doplnenie záverečnej MS a/alebo záverečnej ŽoP, keďže na MZ 

SR nemajú fixne stanovené pravidlá pri ukončovaní projektov.  

 Záverečná kontrola na mieste k ŽoP. 

 


