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Dodatok č. 2 
ku zmluve o stavebnom diele č. 10/2010 

 
Preambula 

 
 Zmluvné strany uzavreli dňa 25.06.2010 Zmluvu o stavebnom diele č. 10/2010, ktorej 
predmetom je zhotovenie stavebného diela: „Budovanie a rozširovanie odborných 
kapacít ZŠ s MŠ Ľubotín - prístavba objektov pre špecializované učebne - 2. etapa“ 
(ďalej iba „Zmluva o dielo“). V súlade s bodom 3 článku XI. Zmluvy o dielo uzatvárajú 
zmluvné strany, po vzájomnej dohode, tento „Dodatok č. 2 ku zmluve o stavebnom diele č. 
10/2010“ (ďalej len „Dodatok“) nasledovného znenia, ktorým sa Zmluva o dielo mení. 
 Východiskový podklad pre uzavretie tohto Dodatku je schválená Žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok (ďalej len „NFP“) a Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2211012082001 z 
Regionálneho operačného programu (ROP), Prioritná os: 1-Infraštruktúra vzdelávania; 
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. 
  

Predmet dodatku 
 

V článku I. Zmluvné strany sa aktualizujú bankové spojenia a čísla bankových účtov a 
menia sa kontaktné údaje objednávateľa a zhotoviteľa v nasledovnom znení:  
 
Objednávateľ:   
Obchodné meno:   Obec Ľubotín 
Sídlo:     Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín 
IČO:     00330035 
DIČ:     2021846299 
Zastúpený:   Ing. Jozef Havrila 
Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Havrila 
Oprávnený konať vo veciach technických Ing. Jozef Havrila 
Bankové spojenie - osobitný účet projektu: Všeobecná úverová banka, a.s. 
BIC (SWIFT):  SUBASKBX 
IBAN: SK75 0200 0000 0034 3891 8354 
Tel. / Fax / Mobil :     052 428 39 01;  052 492 13 11/ 0903 613 128 
E-mail:    obeclubotin@stonline.sk  
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:   
Obchodné meno: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad 
IČO: 36168335 
DIČ: 2020016889 
IČ pre DPH: SK2020016889 
Zapísaný v registri: OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P 
Zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva 
Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva 
Oprávnený konať vo veciach technických: Ing. Jozef Maťašovský 
Bankové spojenie:     VÚB, a.s. 
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK83 0200 0000 0029 9827 4855 
Telefón / fax:     052/431 80 00 / 052/431 84 44 
E-mail:     arprog@arprog.sk 
 (ďalej len „zhotoviteľ“)  
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V článku II. Predmet zmluvy sa dopĺňajú body 3. a 4. v znení:  
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať predmet zákazky alebo jeho časť, pokiaľ 

nebude mať zabezpečené jeho financovanie. 
4. Zhotoviteľ akceptuje právo objednávateľa nerealizovať dielo, alebo jeho časť, pokiaľ 

nebude mať zabezpečené jeho financovanie. 
 

V článku V. Čas plnenia sa znenie bodu 1. mení nasledovne:  
1. Lehota výstavby: najneskôr do 30.11.2015 od odovzdania staveniska. Začiatok prác je 

deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi.      
                                  
V článku VII. Cena plnenia a platobné podmienky má bod 1. b) znenie v súlade 
s Predmetom Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo, zo dňa 27.05.2011. 
 
Obsah pôvodných bodov 2. až 8. sa nahrádza novými bodmi 2. až 11. v nasledujúcom znení:    
2. K cene diela bez DPH bude fakturovaná DPH podľa platnej zákonnej sadzby.  

Spôsob ocenenia prípadných objednávateľom požadovaných naviac prác a ich 
odsúhlasenie objednávateľom a stavebným dozorom sa zrealizuje podľa zhotoviteľom 
uvedených jednotkových cien ponukového rozpočtu. Ak výkaz výmer neobsahuje 
potrebnú položku, použije sa na ocenenie v danom čase aktuálny cenník CENEKON.  

3. Lehota splatnosti faktúr sa stanovuje na 60 dní od dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
4. Podkladom pre úhradu bude faktúra vystavená zhotoviteľom. Faktúra bude vystavená v 6 

origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP. Neúplná, alebo nesprávna 
faktúra bude vrátená na opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a 
nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  

5. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje, za splnenú v deň, keď bude na účet 
zhotoviteľa pripísaná príslušná platba, z bankového účtu objednávateľa.  

6. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi dohodnutú cenu na základe riadne vystavenej faktúry. 
Faktúru zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi najskôr 7 dní pre podaním žiadosti o 
platbu v rámci systému predfinacovania. Pred plánovaným termínom podania takejto 
žiadosti o platbu, objednávateľ vyzve zhotoviteľa na predloženie faktúry. 

7. Zhotoviteľ je povinný vystavenú faktúru doručiť, do sídla objednávateľa, do dvoch 
kalendárnych dní po jej vystavení, inak má objednávateľ právo požadovať opätovné 
vyhotovenie faktúry s aktuálnym dátumom a jej doručenie v zmysle predchádzajúcej časti 
tejto vety. Uvedená povinnosť pre zhotoviteľa vyplýva z podmienok inštrukcií 
k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ŽoP), aby mal objednávateľ, ako prijímateľ NFP, čas 
na prípravu a vystavenie ŽoP.  

8. Objednávateľ, na plnenie tejto Zmluvy, neposkytne predávajúcemu preddavok ani 
zálohu. Úhrada ceny za predmet zmluvy v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná 
výhradne formou bezhotovostného platobného styku. 

9. V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽOP v rámci ROP má zhotoviteľ právo 
na fakturáciu za vykonané práce, zakaždým pokiaľ celkové výdavky (za stavebné práce a 
dodávky tovarov a služieb) na projekte, ktorého je predmet Zmluvy o dielo súčasťou, 
budú zrealizované minimálne vo výške 20% zo zmluvnej ceny oprávnených nákladov 
projektu. Uvedený, 20 %-tný, minimálny limit finančnej realizácie neplatí v prípade 
faktúry, ktorá bude predmetom refundačnej žiadosti o platbu. Termínové vystavenie 
fakturačných podkladov určí objednávateľ v súlade s bodom 6 tohto článku. 

10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak objednávateľovi bude krátený NFP z dôvodu na 
strane zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený nárokovať si u zhotoviteľa vrátenie už 
uhradených finančných prostriedkov, s čím zhotoviteľ bez výhrad súhlasí.  

11. V prípade kontroly zo strany poskytovateľa NFP, alebo iného kontrolného orgánu, je 
zhotoviteľ povinný predložiť vyžadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolný orgán 
mohol posúdiť oprávnenosť, objednávateľom schváleného, plnenia. Pokiaľ kontrolný 
orgán zistí akýkoľvek nesúlad medzi skutočne vykonanými dodávkami a dodávkami 
schválenými a uhradenými objednávateľom, zhotoviteľ je povinný akceptovať toto 
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zistenie a postupovať v zmysle pokynov objednávateľa. V prípade zistenia neoprávnene 
vyfakturovaných čiastok, je zhotoviteľ povinný tieto čiastky vrátiť formou dobropisu. 

 
V článku IX. Zodpovednosť za vady, sankcie sa znenie v písm. c) bode 7. nahrádza novým 
znením a dopĺňa sa o písm. d):  

c) za neuhradenie faktúry objednávateľom v lehote jej splatnosti, vystavenej počas 
uplatňovania systému predfinancovania, si zhotoviteľ voči objednávateľovi neuplatní 
žiadnu sankciu z omeškania,  

d) za neuhradenie faktúry objednávateľom v lehote jej splatnosti, vystavenej počas 
uplatňovania systému refundácie (pri poslednej žiadosti o platbu), môže si u neho 
zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,01 % z fakturovanej čiastky za každý 
aj začatý deň  omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.  

 
V článku X. Ostatné ustanovenia sa za bod 5. vkladajú nové body 6. až 8. v znení:  
6. Oprávnení kontrolní zamestnanci, poverení príslušným kontrolným orgánom, budú môcť 

uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v 
súvislosti s realizáciou projektu počas šiestich rokov po skončení realizácie projektu.  

7. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:  
a) poverení zamestnanci Riadiaceho orgánu pre ROP, Ministerstva financií SR, 

Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,  
b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, 

c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,  
d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a c) v súlade s príslušnými 

predpismi.  
8. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 

s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 
č. Z2211012082001, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP Zmluvy 
o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

Pôvodný bod 6. sa prečísluje na bod 9.  
 

Záverečné ustanovenia 
  

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, týmto Dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti.  
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami  

a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení.   
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku, že jeho obsahu  

porozumeli a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpísali.  
4. Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach s právnou silou originálu, pričom 

objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy. 
 
Za objednávateľa:                   Za zhotoviteľa: 
V Ľubotíne, dňa .......................                V Poprade, dňa  ................................  
 
 
 
 
 
 
...............................................                                        ................................................           
          Obec Ľubotín                                       ARPROG, akciová spoločnosť Poprad   
       Ing. Jozef Havrila                                        Ing. Igor Gallo 
           starosta obce                                 predseda predstavenstva 


