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DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO 

zo dňa 16.07.2009 pre projekt: "Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia Slobody Sered'" 

1) Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10,926 01 Sereď 

IČO : 00306169 

DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Sereď 

Číslo účtu: 22123-132/0200 

V mene kt. koná: Ing. Martin Tomčányi -primátor mesta 

(ďalej len "objednávate!'") 

a 

2) SENSIM, s.r.o., Hollého 372/33, 010 01 Žilina 

IČO : 43857434 

DIČ : 2022501008 

IČ DPH: SK2022501008 

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu: 0499095001/5600 

V mene kt. koná: Ing. Katarína Drugdová, konatel'ka spoločnosti 

(ďalej len 11 Zhotovitel'") 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 16.07.2009 

v znení dodatku č.1 zo dňa 14.08.2009 podl'a ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka (ďalej aj ako 

len "dodatok"), ktorým sa mení a dopÍňa : 

3.1 vypracovanie žiadosti o NFP: 

Čl. 111 

Cena za dielo 

a) úhradou vo výške 20% z ceny za vypracovanie žiadosti o NFP, t.j. 3 361,35 € bez DPH, 19% DPH-

638,65 €, cena spolu 4 000,00 € s DPH po podpise Zmluvy o dielo a po zaregistrovaní žiadosti na RO 

pre ROP na základe vystavenej faktúry zhotovitel'om. 

b) úhradou vo výške 80% z ceny za vypracovanie žiadosti o NFP, t.j. 13 445,37 € bez DPH, 20% DPH-

2 689,07 €, cena spolu 16134,44 € s DPH. Zhotovitel' je oprávnený objednávatel'ovi vystaviť faktúru 

až po schválení žiadosti a podpísaní Dodatku č. 1 k zmluve o NFP medzi objednávatel'om a riadiacim 

orgánom pre ROP. 

Celková cena za vypracovanie žiadosti o NFP: 16 806,72 € bez DPH, DPH 3 327,72 €, cena spolu 

20 134,44 s DPH. 

3.2 vypracovanie žiadosti o platbu 

Cena diela za vypracovanie všetkých žiadostí o platbu bude uhradená vo výške 2 100,84 € bez DPH, 

20% DPH - 420,17 €, cena spolu 2 521,01 € s DPH, podl'a článku 111., bod 2B) pred odovzdaním 

záverečnej žiadosti o platbu, na základe predloženej faktúry zhotovitel'om. 



3.3 vypracovanie monitorovacej správy 

Cena die la za vypracovanie monitorovacích správ bude uhradená vo výške 2 100,84 € bez DPH, 20% 

DPH- 420,17 €, cena spolu 2 521,01 € s DPH podl'a článku Ili. , bod 2C) pred odovzdaním záverečnej 

monitorovacej správy na základe predloženej faktúry zhotovitel'om . 

3.4 osobitné dojednania 

Úplná úhrada faktúr vystavených a predložených zhotovitel'om je podmienená schválením a ich 

uznaním ako oprávnených nákladov Sekciou pre ROP, Odbor kont roly SO/RO pre ROP, so sídlom VÚC 

Trnava ( ďalej "Sekcia ROP " ). V prípade neschválenia faktúr a ich neuznania ako oprávnených 

nákladov Sekciou ROP z dôvodov, ktorých odstránenie resp . nápravu môže zabezpeč iť zhotov íte!', je 

povinný tak bezodkladne urobiť aby objednávatel'ovi boli tieto náklady na dielo uznané Sekciou ROP. 

V prípade porušenia uvedenej povinnosti je zhotovitel' povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú 

pokutu vo výške 50% fakturovanej sumy. 

4. Celková cena za dielo 

21 008,40 € bez DPH, DPH 4 168,06 €, cena spolu 25 176,46 € s DPH. 

Čl. IX 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

10) Dodávate!' je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, prácami a službami kedykol'vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť . Oprávnené osoby na výkon 

kontroly/auditu/overovania sú najmä : 

a) Poskytovatel' a ním poverené osoby, 

b) Útvar ná slednej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšš í kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komis ie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Osoby prizvané orgánmi uvedené v písm . a) ažd) a v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES 

ll) Dodatok č . 2 k zmluve o dielo zo dňa 16.7.2009 v znení dodatku č. l zo dňa 14.08.2009 je platný 

dňom podpisu oboma oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinný dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia na internetovej strán ke objednávatel'a . 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú týmto dodatka ee9tknute~' ·---------------

V Žiline, dňa 15.11. 2011 

Ing. Katarína Drugdová 

konatel'ka spoločnosti 

Zhotovitel' 

~~ 

~ 
Ing. Martin Tomčányi 

primátor mesta 

Objednávate!' 

l 


