
 Evidenčné číslo zhotoviteľa: 3/2018 

 Evidenčné číslo objednávateľa: 

 

 

DODATOK č. 1  

K ZMLUVE O DIELO 
  

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  

 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ:   

Obchodné meno:    Obec Plaveč 

Sídlo:  OcÚ Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč, okr. 

Stará Ľubovňa  
štatutárny zástupca:  Ing. Štefan Murcko, starosta obce 

Osoba oprávnená na jednanie: 

- vo veciach zmluvy:   Ing. Štefan Murcko, starosta obce 

- v technických veciach:  Ing. Štefan Murcko, starosta obce 

IČO:      00330116 

DIČ:      2020698768 

IČ DPH:     neplatca DPH 

Tel.:      + 421 52 4921783 

Fax:      + 421 52 4921711 

E-mail:     starosta.plavec@slnet.sk 

www:     www.plavec.sk 

Bankové spojenie:    VÚB a.s., pobočka Stará Ľubovňa  

IBAN:     SK06 0200 0000 0000 1322 8602 

SWIFT (BIC):    SUBASKBX  
 

a 
 

Zhotoviteľ:   

Obchodné meno: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 

Sídlo: Hodžova 3292/3, Poprad 058 01 

IČO: 36 168 335 

DIČ: 2020016889 

IČ pre daň: SK2020016889 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 

 oddiel: Sa, vložka č.: 304/P 

Štatutárny zástupca: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva 

 Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva 

 Ing. František Mrava, člen predstavenstva 

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: 

 Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva 

 Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva 

 Ing. František Mrava, člen predstavenstva     

Oprávnený jednať vo veciach technických: 

 Ing. František Mrava, výrobno-technický riaditeľ 

 Ing. Jozef Pavličko, vedúci oddelenia výroby PS 

 Ing. Ladislav Pjontek, vedúci oddelenia prípravy PS 

Bankové spojenie: VÚB, a.s., ČSOB, a.s., Tatra banka, a.s. 

IBAN: SK83 0200 0000 0029 9827 4855 

  SK59 7500 0000 0040 1413 0875 

  SK62 1100 0000 0026 2538 0145 



SWIFT /BIC/: SUBASKBX, CEKOSKBX, TATRSKBX 

Tel.:  +421 52 431 8000    

Fax:  +421 52 431 8444     

E-mail:  arprog@arprog.sk    

Internetová stránka: www.arprog.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 2.3.2018 zmluvu o dielo č. 3/2018, predmetom ktorej je 

realizácia diela: „Rekonštrukcia obecného domu – Plaveč“ (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo 

„zmluva“). V súlade s článkom XX zmluvy o dielo – Zmena zmluvy a v súlade s §18 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení (ďalej len „ZoVO“) sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy 

prostredníctvom tohto dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa zmluva o dielo mení a 

dopĺňa nasledovne:    

 

 

ČLÁNOK I 

Predmet dodatku 

 

1. Z dôvodu zmien konštrukčného a/alebo objemového charakteru niektorých súčastí diela 

počas jeho realizácie vznikla potreba realizácie naviac prác a dodávok oproti pôvodnému 

projektu stavby a ocenenému výkazu výmer, nezahrnutých do predmetu zmluvy, ktoré sú 

neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne 

vykonanie diela, sa zmluvné strany, v súlade s článkom VII. zmluvy o dielo – Cena 

predmetu zmluvy a §18 ZoVO, dohodli na množstevných zvýšeniach položiek rozpočtu a na 

nových položkách rozpočtu – prácach naviac, ktoré sa dopĺňajú do položkovitého rozpočtu 

diela, ktorých rozsah je daný položkovitým rozpočtom tvoriacim prílohu č. 1 tohto dodatku 

č. 1 (množstevné zvýšenia a nové položky rozpočtu spolu ďalej aj ako „naviac práce“). 

 

2. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania naviac prác dohodli na zmene článku 

III Predmet zmluvy, bodu 3.3, ktorý sa mení nasledovne: 

 

„3.3 Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a prác pre realizáciu 

stavebného diela je uvedená vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer - Rozpočte, 

ktorý je súčasťou ponuky do verejného obstarávania, t.j. podľa položkovitého 

rozpočtu úspešného uchádzača, ktorý je súčasťou Prílohy č.1, 2 tejto Zmluvy a je 

prílohou č. 1 dodatku č. 1 k zmluve o dielo ako rozpočet naviac prác (ďalej aj ako 

„naviac práce podľa dodatku č. 1“). Naviac práce podľa dodatku č. 1 tvoria súčasť 

diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce 

v rozsahu podľa predloženej ponuky a rozpočtu naviac prác podľa dodatku č. 1 

a objednávateľ je povinný za riadne vykonané dielo uhradiť zhotoviteľovi cenu 

diela.“ 

 

3. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania naviac prác dohodli na zmene článku 

VII Cena predmetu zmluvy, bodov 7.1 a 7.6, ktoré sa menia nasledovne: 

 

„7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou 

zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe 

listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným 

uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1, 2 tejto Zmluvy 

a Rozpočtom naviac prác podľa dodatku č. 1 tvoriacim prílohu č. 1 dodatku č. 1 

k zmluve o dielo. 



 

7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy bez naviac prác podľa dodatku č. 1 činí:  

954 545,81 € bez DPH, slovom deväťstopäťdesiatštyritisíc päťstoštyridsaťpäť eur 

a osemdesiatjeden centov, 

  

Cena naviac prác podľa dodatku č. 1 činí:    

12 641,26 € bez DPH, slovom dvanásťtisíc šesťstoštyridsaťjeden eur a dvadsaťšesť 

centov, 

 

Cena za celý predmet tejto Zmluvy vrátane naviac prác podľa dodatku č. 1 činí: 

967 187,07 € bez DPH, slovom deväťstošesťdesiatsedemtisíc stoosemdesiatsedem 

eur a sedem centov, 

 

193 437,41 € DPH 20%, slovom stodeväťdesiattritisíc štyristotridsaťsedem eur 

a štyridsaťjeden centov,  

 

1 160 624,48 € s DPH, slovom milión stošesťdesiattisíc šesťstodvadsaťštyri eur 

a štyridsaťosem centov.“  

  

 

ČLÁNOK II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto 

dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti  v pôvodnom znení.  

 

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich exemplároch, z ktorých tri vyhotovenia sú pre 

objednávateľa a dve vyhotovenia sú pre zhotoviteľa. 

  

3.  Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 3/2018. 

 

4.  Tento dodatok č. 1 sa stáva platným dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán a účinným deň po zverejnení na internetovej stránke 

objednávateľa v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z. z.. 

 

5.  Prílohy k dodatku č. 1:  

- príloha č. 1 Rozpočet naviac prác podľa dodatku č. 1 
 
 
 
 
V Plavči      V Poprade 

 

dňa 15.10.2018     dňa 15.10.2018  

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

             (podpísané)                                                               (podpísané) 

___________________________           _________________________________ 

                Obec Plaveč                                             ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 

          Ing. Štefan Murcko                                          
 


