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DODATOK č.1 ku RÁMCOVEJ ZMLUVE – Projektový manažment 
uzatvorený medzi zmluvnými stranami v zmysle §269, odsek 2 a násl.  
 
Objednávateľ:  Obec Dechtice 
Zastúpený:   PhDr. Karol Zachar - starosta 
Adresa:   Dechtice 488, Dechtice 919 53 
identifikačné číslo:   00312363 
DIČ :             2021133708 
Tel. číslo:   +421 33 5575 102 
e-mail:   obec@dechtice.sk 
bankové spojenie:  1021296001/5600 
IBAN:   SK17 5600 0000 0010 2129 6001                 
 
a 
 
Zhotoviteľ:           Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany 
sídlo:            Ulica Pekárska 7489/40A, Trnava 917 01 
identifikačné číslo:    37840177 
DIČ :            2022080247 
bankové spojenie:     Prima banka Slovensko a.s. Trnava 
číslo účtu:                  1503869001/5600 
IBAN:             SK8556000000001503869001 
zastúpený:            Ing. Stanislava Š. Papánek, riaditeľka 
 
 Vyššie uvedené zmluvné strany, obec Dechtice (ďalej len objednávateľ") na strane jednej 
a Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany (ďalej len "zhotoviteľ") na strane 
druhej uzatvárajú v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento dodatok ku zmluve 
o dielo zo dňa 13.12. 2018: 
 
 Článok I 
  Predmet zmluvy 
 

1.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje poskytovať objednávateľovi poradenstvo zo 
štrukturálnych fondov, tuzemských grantových a dotačných schém, spracovať 
v prípade požiadavky objednávateľa žiadosti o nenávratné finančné príspevky, 
spracovať pravidelné monitorovacie správy pre projekty objednávateľa v realizácií, 
ako aj projekty po realizácií, spracovanie VO, vrátane povinného zverejňovania za čo 
sa objednávateľ zaväzuje platiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo (Čl. III tejto 
zmluvy). 

 
 1.2. Výsledkom  bude:  

      
- spracovanie žiadosti o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov 
a tuzemských grantových a dotačných schém v systéme ITMS2014+, 
- spracovanie žiadosti o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov a 
tuzemských grantových a dotačných schém MIMO SYSTÉMU ITMS2014+, 
- spracovanie pravidelných priebežných, následných monitorovacích správ pre projekty 
objednávateľa v realizácií, ako aj projekty po realizácií,  
- úprava rozpočtov a výkazov k projektovým dokumentáciam, 
- spracovanie projektových zámerov, 
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1.3. Vykonávanie činností oblasti VO pre objednávateľa, a to vedenie celého procesu VO, 
najmä: 
 

1.3.1 výber najvhodnejšieho postupu obstarávania; 
1.3.2 vyšpecifikovanie podmienok pre výber 

dodávateľa a podmienok pre dodanie predmetu obstarávania, so zreteľom na čo najväčšiu 
ochranu záujmov objednávateľa; 

1.3.3 vypracovanie potrebnej dokumentácie 
a korešpondencie v procese VO podľa zákona o VO a v súlade s jeho ustanoveniami 
v požadovanom počte výtlačkov; 

1.3.4 vypracovanie návrhov dokumentov, v ktorých sa 
majú prezentovať požiadavky a záujmy objednávateľa (napr. súťažné podklady a iné) 
a zapracovanie názorov a pripomienok objednávateľa do dokumentov v záverečnej 
podobe; 

1.3.5 vedenie celého procesu VO v súlade s časovým 
plánom až do jeho ukončenia vybraním dodávateľa alebo zrušením obstarávania bez 
ďalšieho pokračovania (podľa rozhodnutia obstarávateľa); 

1.3.6 dohľad nad dodržaním základných princípov 
v procese VO, ako sú hospodárnosť, transparentnosť, nediskriminácia, efektívnosť, 
zodpovednosť, konkurencia a súťaž, rovnaké zaobchádzanie s uchádzačmi a aby bol 
dosiahnutý cieľ VO, ktorým je získať predmet obstarávania za najvýhodnejších 
podmienok; 

1.3.7 Upozornenie na nevhodné postupy, ktoré by 
mohli viesť k revíznym postupom od uchádzačov a následnému pozastaveniu alebo 
zrušeniu vyhlásenie metód, prípadne uloženiu pokuty; 

1.3.8 účasť na rokovaniach týkajúcich sa procesu VO.  
 
 
1.4. Poradca môže poskytovať objednávateľovi aj poradenstvo a konzultácie vo VO:  

a) čiastkovo tzn. objednávateľ nebude požadovať 
plnenie všetkých bodov 1.3.1 až 1.3.8; 

b) nad rámec plnenia všetkých bodov 1.3.1 až 
1.3.8, tzn. poradenstvo a konzultácie vo VO nie je v bodoch 1.3.1 až 1.3.8 uvedené; 

c) nad rámec bežného časového a objemového 
rozsahu poskytovaných služieb uvedených v bode 1.3. a 1.4. tejto zmluvy, ktorých vznik 
nemohol poradca predpokladať a/alebo nie sú zapríčinené pôsobením poradcu (napr. 
poskytnutie vyjadrenia orgánom štátnej a verejnej správy alebo tretieho alebo 
súkromného sektora v súvislosti s VO, účasť na zasadnutiach komisie). 
 
 

Článok II 
 Cena a platobné podmienky 
2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytnuté služby je celkom 816,66,-EUR 

(slovom: osemstošestnásťeuršesťdesiatšesťcentov) bez DPH/mesiac. 
           
 
2.2. Cena sa skladá z nasledovných položiek :  

(1x 816,66,-EUR bez DPH) + 163,34 DPH – Cena celkom 980,00,-EUR (slovom: 

deväťstoosemdesiateur) s DPH/mesiac.   

Zhotoviteľ je platcom DPH.  
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Článok III 
 Záverečné ustanovenia 
 
3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.  
 
 
 
 
 
 
 
V Dechticiach, dňa 29.12. 2020     V Trnave,  dňa 28.12. 2020   
 
 
 
 
      –––––––––––––––––––                                                   –––––––––––––––––––– 
        PhDr. Karol Zachar                 Ing. Stanislava Š. Papánek                                                           
     starosta                     riaditeľka                                                              
                    
 
 


