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Dodatok č. 3  

k zmluve o stavebnom diele č. 38/2009 
    

I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:                Obec Ľubotín   

Sídlo:                                Obecný úrad, Na rovni 12/302, 065 41 Ľubotín 

Zastúpený:                        Ing. Jozef Havrila, starosta obce                                            

IČO:                                  00330035    

DIČ:                                  2020698680 

Bankové spojenie:       VÚB banka, a. s. 

SWIFT kód BIC:              SUBASKBX 

Číslo účtu / IBAN:           SK78 0200 0000 0031 6203 3255 

                             

(ďalej iba  „objednávateľ“) 

                                                           a 

 

Zhotoviteľ:        ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 

Sídlo :                    Hodžova 3292/3, 058 01  Poprad 

Zastúpený:        Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva 

Oprávnený jednať vo veciach: 

zmluvných:        Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva 

technických:        Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby 

Bankové spojenie:       Tatra banka, a. s. 

SWIFT kód BIC:              TATRSKBX 

Číslo účtu / IBAN:           SK62 1100 0000 0026 2538 0145 

IČO:         36168335 

DIČ:         2020016889 

IČ DPH:        SK2020016889 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P 

Číslo telefónu:       052/ 431 8000 

Číslo faxu:        052/ 431 8444 

Mail:         arprog@arprog.sk 

 

(ďalej iba  „zhotoviteľ“) 
 

 

II. Úvodné ustanovenie 

                   

Zmluvné strany uzavreli dňa 15.10.2009 Zmluvu o stavebnom diele č. 38/2009, ktorej 

predmetom je zhotovenie stavebného diela: „Polyfunkčné centrum Ľubotín“ (ďalej iba 

„zmluva o dielo“), ku ktorej boli uzatvorené dodatky č. 1 a č. 2. V súlade s bodom 4 článku XI. 

zmluvy o dielo uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č. 3 

nasledovného znenia:       

 

 

III. Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zrušení Dodatku č. 2 ku zmluve o dielo, ktorý sa nahrádza 

týmto Dodatkom č. 3 k zmluve o dielo. 
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2. Zmluvné strany sa dohodli na pokračovaní realizácie časti stavebného diela, v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku č. WTSL.02.02.00-84-252/10-00 zo dňa 

09.12.2013 a Partnerskou zmluvou zo dňa 18.12.2013, pre projekt: „Posúvame hranice 

spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“ a to v rozsahu podľa priloženého rozpočtu, 

ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku (ďalej len „predmet dodatku“).  

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela v rozsahu tohto dodatku zrealizovať do 30.6.2014.  

 

4. Cena za vyhotovenie stavebného diela v rozsahu Dodatku č. 3 k zmluve o dielo predstavuje: 

 

Cena za vyhotovenie diela v rozsahu tohto dodatku bez DPH:          179 243,70-   EUR 

Vyčíslenie hodnoty DPH a ceny za vyhotovenie diela v rozsahu tohto dodatku s DPH platnou a 

účinnou v čase uzatvorenia zmluvy o dielo – 19% sadzbou DPH: 

DPH 19 %:                                                                 34 056,30,-   EUR   

Cena za vyhotovenie diela v rozsahu tohto dodatku vrátane 19% DPH:  213 300,00,- EUR           

 

Vyčíslenie hodnoty DPH a ceny za vyhotovenie diela v rozsahu tohto dodatku s DPH platnou a 

účinnou v čase uzatvorenia dodatku č. 3 k zmluve o dielo – 20% sadzbou DPH: 

DPH 20 %:                                                                 35 848,74,-   EUR   

Cena za vyhotovenie diela v rozsahu tohto dodatku vrátane 20% DPH:   215 092,44,-  EUR   

 

                        

IV. Záverečné ustanovenia 

 

1.    Ostatné ustanovenia zmluvy o stavebnom diele v znení Dodatku č. 1 zostávajú nezmenené 

v platnosti.   

  

2.   Tento dodatok č. 3 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 

Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a 

Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších 

predpisov.  

 

3.  Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá 

objednávateľ a  dve zhotoviteľ. 

 

4. Prílohy:    Rozpočet časti stavebného diela 2. etapy  

 

V Poprade 08.04.2014 

 

Za objednávateľa:                   Za zhotoviteľa: 

  

 

 

 

 

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

           Obec Ľubotín                                             ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 

        Ing. Jozef Havrila                                                           Ing. Igor Gallo 

              starosta  obce                                                  predseda predstavenstva 

                                                                                         


