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DODATOK č. 1 
k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 23.05.2017 

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

predpisov 

Článok I. Zmluvné strany 
  

Objednávateľ    Obec Kružlová 
Právna forma:     obec 
Sídlo:     Kružlová 8,090 02 Kružlová 
Štatutárny zástupca:   PhDr. Adrián Gužo, starosta 
Kontakt:      0908 665 593, obeckruzlova@zoznam.sk 
IČO:     00 330 655 
DIČ:     2020808735 

 Bankové spojenie:    VÚB, a.s. 
 Číslo účtu:    SK09 0200 0000 0000 1892 3612 
 (ďalej označený aj ako „objednávateľ“) 
 

 Poskytovateľ    MEDIINVEST Consulting, s.r.o.      
Právna forma:       spoločnosť s ručením obmedzeným 
Sídlo:       Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš  
Kancelária:    Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov 
Registrácia:    OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vl. číslo: 22857/P      
Štatutárny zástupca:    Ing. Dana Jenčová, MBA, konateľ 
Kontakt:     sekretariat@mediinvest.sk, 0948 635 525 
IČO:            45 483 078 
DIČ:     2023019911 
IČ DPH:      SK2023019911 
Bankové spojenie:       VÚB, a. s. 
IBAN:     SK94 0200 0000 0027 3358 1251  
(ďalej označený aj ako „poskytovateľ“) 
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 
 

 
Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo 

dňa 23.05.2017 (ďalej iba „zmluva“) za nasledovných podmienok:  

 

Článok II. Predmet dodatku 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok VI. ods. 6.1 zmluvy sa mení nasledovne: 
„Cena za poskytnuté služby v rozsahu vymedzenom v článku III. tejto zmluvy je výsledkom 
procesu verejného obstarávania na predmet zákazky, ktorým bolo „Riadenie projektu – 
externý manažment pre projekt: Komunitné centrum Kružlová“ v zmysle výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje, prioritná os 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít, investičná priorita 6.1 – Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a 
sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, špecifický 
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cieľ 6.1.3 - Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre, kód výzvy - OPLZ-PO6-SC613-
2016-2. Zmluvná cena predstavuje cenu najvýhodnejšej cenovej ponuky predloženej v rámci 
procesu verejného obstarávania realizovaného v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní v platnom znení. 

Špecifikácia 
predmetu 

zmluvy 

Cena za 1 
hodinu 

poskytovania 
služby 

DPH* 
Cena za 1 hodinu 

poskytovania 
služby s DPH 

Celkový počet 
hodín 

poskytovania 
služby 

Celková 
cena v EUR  

s DPH* 

Riadenie 
projektu – 

externý 
manažment 

9,12 1,824 10,944 520 5690,88 

     *Poskytovateľ je platcom DPH.“ 

 

Článok III. Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží každá 

zo zmluvných strán dva rovnopisy. 

3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku na webovom sídle 

objednávateľa. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že 

zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú svojim podpisom. 

 

Poskytovateľ      Objednávateľ 

V Prešove dňa ........................   V Kružlovej dňa ........................ 
 
 
 
 
 .....................................................   .................................................. 
        Ing. Dana Jenčová, MBA               PhDr. Adrián Gužo  
konateľ, MEDIINVEST Consulting, s.r.o.                    starosta, obec Kružlová 


