
 
 

DODATOK č. 1  

K Zmluve o dielo č. 5/2022 

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ ) 
 

 
Čl. 1. Zmluvné strany 

 
Na jednej strane:   Obec Stráne pod Tatrami   
Sídlo:     Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Stráne pod Tatrami   
IČO:   00326593 
DIČ:   2020697305 
Štatutárny orgán:  Slavomír Badžo, starosta obce 
Bankové spojenie:  VUB banka  a.s. 
č. účtu:     SK 93 0200 0000 0044 3275 6459 
    SK08 0200 0000 0045 4192 9355 
(ďalej len „objednávateľ“)  
 
a 

na strane druhej:  
Obchodné meno:                        ARPROG, akciová spoločnosť Poprad    
Sídlo,(miesto podnikania):          Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad  
IČO:                                            36168335   
DIČ:                                            2020016889    
IČ DPH:                                      SK2020016889    
Štatutárny orgán:                        Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva   
Bankové spojenie:                      Tatra banka, a.s. /VÚB, a.s./ ČSOB, a.s.   
č. účtu:                              SK62 1100 0000 0026 2538 0145 
                                                    SK83 0200 0000 0029 9827 4855 
                                                    SK59 7500 0000 0040 1413 0875   
Zapísaný v:                                 Obchodný register Okresného súdu Prešov   
Číslo zápisu:                               oddiel: Sa, vložka č.:304/P  
e-mailová adresa:                       arprog@arprog.sk 
mobilný telefón:                          +421 52 431 80 00 
(ďalej len „zhotoviteľ“). 

 

Preambula 
 
Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.03.2022 Zmluvu o dielo č. 5/2022 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zabezpečenie 

kompletnej dodávky a realizácie stavebných prác na predmet zákazky: „VIACÚČELOVÉ ZARIADENIE PRE 

MLÁDEŽ V OBCI STRÁNE POD TATRAMI“ (ďalej aj ako „Dielo“) súvisiace s projektom s názvom 

Multifunkčné zariadenie pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami. Zmluvné strany sa v súlade 

s ustanovením Čl. 11. Záverečné ustanovenia, bod 11.2. zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 



Podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

 

,, VIACÚČELOVÉ ZARIADENIE PRE MLÁDEŽ V OBCI STRÁNE POD TATRAMI“ 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo 

prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.  

 
Čl. 2. Predmet Dodatku č. 1 

 
2.1. Objednávateľovi bol na základe Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-1 

poskytnutý príspevok na projekt podpory športu vo výške 350 000,00 EUR. Predmetom tohto 
dodatku je doplnenie č. účtu v Čl. 1. Zmluvné strany v súlade so zmluvou podľa predošlej vety, 
nasledovne:  
„ č. účtu:  SK 93 0200 0000 0044 3275 6459 
  SK08 0200 0000 0045 4192 9355“. 

2.2. Počas realizácie diela sa vyskytla potreba vykonania zmeny jednotkových cien niektorých položiek  
Prílohy č. 1 – ocenený výkaz výmer, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela a ktorých značné 
navýšenie a stále trvajúci rast v dôsledku výskytu mimoriadnych udalostí (tj. situácia vyvolaná 
ochorením COVID-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine a na to nadväzujúce opatrenia štátov a ich 
vplyv na cenový vývoj v stavebníctve), nebolo možné v čase spracovania ponuky zhotoviteľa 
v procese verejného obstarávania predvídať a následne zahrnúť v uzatvorenej zmluve. Mimoriadne 
udalosti napĺňajú znaky vyššej moci v zmysle ustanovenia Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od 
zmluvy, bod 9.1 zmluvy. Navýšenie sa týka dosiaľ nefakturovaných položiek. Súčasne na základe 
statického projektu pre realizáciu bolo potrebné upraviť množstvá prác (menej a viac práce) 
v zmysle prílohy č. 2 tohto dodatku. 

2.3. Zmena Ceny diela pozostáva z: 
Cena v EUR bez DPH – zmena jednotkových cien:  231 653,43 
Cena v EUR bez DPH – viac práce podľa prílohy č. 2:   43 994,77   
Cena v EUR bez DPH – menej práce podľa prílohy č. 2:   - 4 629,84     

 Cena v EUR bez DPH – NAVÝŠENIE SPOLU:  271 018,36 
2.4. Zmluvné strany sa z dôvodov uvedených v bode 2.2. tohto ustanovenia dohodli na zmene zmluvy 

tak, že ustanovenie Čl. 4. Cena zákazky, bod 1. sa mení a nahrádza novým znením nasledovne: 
„4.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 

4.2.1. Cena bez DPH podľa ZoD:    1 077 881,55 EUR 
4.2.2. Cena bez DPH – zmena jednotkových cien – príloha č. 1: 1 309 534,98 EUR 
4.2.3. Cena bez DPH – viac práce podľa prílohy č. 2:            43 994,77  EUR 
4.2.4. Cena v EUR bez DPH – menej práce podľa prílohy č. 2:      - 4 629,84 EUR 
4.2.5. Cena v EUR bez DPH – podľa Dodatku č. 1  1 348 899,91 EUR  

 4.2.4. pričom výška DPH je         269 779,98 EUR 
 4.2.3. Cena v EUR s DPH – podľa Dodatku č. 1:  1 618 679,89 EUR 
Slovom: jeden milión šesťstoosemnásťtisícšesťstosedemdesiatdeväť 89/100 EUR“ 

2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer sa nahrádza novou 
prílohou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 a neoddeliteľnou súčasťou tohto 
dodatku je aj príloha č. 2 - vyčíslenie viac a menej prác v súlade so statickým projektom pre 
realizáciu. 

2.6. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovenia Čl. 7. Podmienky vykonania diela, bod 7.23 tak, 
že pôvodné ustanovenie sa nahrádza novým nasledovného znenia:  
„ 7.23  Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu. Oprávneným 
pracovníkom zhotoviteľa, ktorý zapisuje denné záznamy v stavebnom denníku je odborne spôsobilý 
stavbyvedúci zhotoviteľa, ktorým je: Ing. Jozef Pavličko, tel. číslo 0903 706 820.“ 

2.7. Zmluvné strany dohodli, že pôvodná Príloha č. 4 - zoznam subdodávateľov sa nahrádza novou 
prílohou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. 
 



Podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

 

,, VIACÚČELOVÉ ZARIADENIE PRE MLÁDEŽ V OBCI STRÁNE POD TATRAMI“ 

 
Čl. 3. Záverečné ustanovenia 

 
3.1.  Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.  
3.3.      Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.. 

3.4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené 
po jej podpise tri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia. 

 
V Stráňach pod Tatrami dňa: ....................          V Poprade dňa: 11.11.2022 
 

       Za objednávateľa:             Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

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

      Slavomír Badžo      Ing. Ivan Ondko 

      starosta obce      predseda predstavenstva 

      Obec Stráne pod Tatrami     ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  


