
DODATOK č. 1  
K ZMLUVE O DIELO č. 7/2019 

 

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník")  

(ďalej v texte len „Zmluva") 
 
 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

1. Objednávateľ: 

Názov organizácie:  Obec Spišský Štvrtok  

Sídlo organizácie:  Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok 

Štatutárny orgán: Ing. Ján Greš, starosta obce 

IČO: 00329631 

DIČ: 2020717897 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  

IBAN: SK05 5600 0000 0034 1214 9016 
 

(ďalej len "Objednávateľ ") a 

 

2. Zhotoviteľ: 

Názov: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 

Sídlo: Hodžova 3292/3, Poprad 058 01 

Štatutárny orgán: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva 

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov 

 oddiel: Sa, vložka č.: 304/P 

IČO: 36 168 335 

DIČ: 2020016889 

IČ DPH: SK2020016889 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,  

IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145 

  
 (ďalej len "Zhotovitel'") 

Článok II.  
PREAMBULA 

 
1.  Zmluvné strany uzatvorili dňa 7.5.2019 zmluvu o dielo č. 7/2019, predmetom ktorej je záväzok 

zhotoviteľa za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa vykonať dielo: „MŠ 
Spišský Štvrtok – stavebné úpravy “, a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi cenu diela 
(ďalej len „zmluva o dielo“). 

2. V súlade s článkom VIII. Záverečné ustanovenia, bod 2,  zmluvy o dielo a v súlade s §18 Zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom 
tohto dodatku č. 1 (ďalej aj ako „dodatok“ alebo „dodatok č. 1“). 

 

 



Článok III.  
PREDMET DODATKU 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na zmenšení rozsahu predmetu zmluvy o menej práce,  ktorých rozsah 

je daný položkovitým rozpočtom nedočerpaných rozpočtových položiek tvoriacim prílohu tohto 
dodatku č. 1. 

 
2. Zmluvné strany sa z dôvodu nerealizovania menej prác dohodli na zmene článku I. Predmet 

zmluvy, bodu 1., ktorý  sa mení nasledovne: 

         „1.Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: „MŠ Spišský  
         Štvrtok – stavebné úpravy“, a to v rozsahu, ktorý určený podľa  oceneného výkazu výmer –  
         položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý  
         tvorí prílohu č. 1 zmluvy o dielo  a výkazu výmer – položkovitého rozpočtu nedočerpaných  
         rozpočtových položiek, ktorý tvorí prílohu dodatku č. 1  a v súlade s podmienkami tejto zmluvy  
         (ďalej len „dielo“), a záväzok objednávateľa riadne ukončené dielo prevziať a uhradiť zhotoviteľovi  
          za vykonané dielo dohodnutú cenu diela v súlade s touto zmluvou.“  
 
3. Zmluvné strany sa z dôvodu nerealizovania menej prác dohodli na zmene článku III. Cena za dielo 

a platobné podmienky,  bodu 2., ktorý sa mení nasledovne: 

„ 2.   Dohodnutá celková cena za dielo :   
 

Zmluvná cena diela bez DPH: 22 300,23  EUR 

Zmluvná cena menej prác podľa dodatku č. 1 bez DPH: 2 273,72  EUR 

Zmluvná cena diela vrátane menej prác bez DPH: 20 026,51  EUR 

Sadzba DPH:  20% a výška DPH: 4 005,30  EUR 

Zmluvná cena celkom, vrátane DPH: 24 031,81  EUR  

  

Článok IV.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti  

v pôvodnom znení. 
2.   Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, zhotoviteľ dostane dve vyhotovenia, 

objednávateľ dostane dve vyhotovenia.  
3.  Tento  dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo. 
4.  Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.   
5.  Prílohy k dodatku:  

- príloha č. 1 Rozpočet menej prác – nedočerpané rozpočtové položky   

V Spišskom Štvrtku, dňa  ......................                                             V Poprade, dňa  ....................... 
 

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

Objednávateľ                                                                                              Zhotoviteľ 
         Obec Spišský Štvrtok     ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 
       Ing. Ján Greš, starosta             Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva 


