
Dodatok č. 4 
k Zmluve o stavebnom diele č. 01/2005 zo dňa 31. januára 2005 

 
Objednávateľ: Obec Toporec 
 Obecný úrad Toporec, Námestie sv. Michala 76/2 
 059 95  Toporec 
Zastúpený: PhDr. Jozef  Potanko, starosta obce 
Bankové spojenie: VÚB a. s., expozitúra Spišská Belá 
Číslo účtu:  SK50 0200 0000 0000 2832 2562 
IČO: 00326631 
Číslo telefónu: 052/458 40 46 
Zástupca oprávnený jednať vo veciach: 
a) zmluvných: PhDr. Jozef Potanko, starosta obce 
b) technických:  PhDr. Jozef Potanko, Ing. Vladimír Margetaj 
           

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. František Mrava, vedúci divízie výroby 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: SK62 1100 0000 0026 2538 0145 
 SK83 0200 0000 0029 9827 4855 
 SK59 7500 0000 0040 1413 0875 
IČO: 36168335 
IČ DPH:                      SK2020016889 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P 
Číslo telefónu: 052/431 8000 
Číslo telefónu, fax: 052/431 8444 
Mail: arprog@arprog.sk 
Web:                            www.arprog.sk 
 
 

Článok I.  
Úvodné ustanovenie 

                   
Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.1.2005 Zmluvu o stavebnom diele č. 01/2005, predmetom 
ktorej je realizácia stavby: „Prístavba telocvične ZŠ Toporec“ (ďalej len „dielo“), ku ktorej 
uzatvorili dodatky č. 1, č. 2 a č. 3 k zmluve o stavebnom diele (ďalej iba „Zmluva o dielo“ alebo 
„ZoD“). Zmluvné strany sa v súlade s  článkom III. bod 4., a článkom IV. body 1. a 5. Zmluvy o 
dielo dohodli na doplnení Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto dodatku č. 4 (ďalej len 
„dodatok“) nasledovného znenia. 
 

Článok II.  
Predmet dodatku 

 
1.  Zo strany objednávateľa došlo k úpravám projektového riešenia diela v časti elektro, 

ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, plynofikácia, a zdravotechnika s názvom 
„Komplexné zlepšenie vyučovacích podmienok a zvýšenie kapacity ZŠ v Toporci“ 
vypracovaný 09/2016 spoločnosťou MM Projekt, s.r.o., Mlynčeky 154, 059 76 Mlynčeky 
(ďalej len „projekt po zmene č. 1“).  Objednávateľ od zhotoviteľa žiada, aby dielo realizoval 
aj podľa projektu po zmene č. 1. Zmluvné strany sa dohodli na realizácii diela v rozsahu 



podľa pôvodnej projektovej dokumentácie diela a podľa projektu po zmene č. 1, pričom 
projekt po zmene č. 1 je nadradený pôvodnej projektovej dokumentácii. Zmluvné strany sa 
v súvislosti s realizáciou diela podľa projektu po zmene č. 1 dohodli na nerealizovaní prác 
uvedených v pôvodnom rozpočte diela, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto dodatku (ďalej len 
„menej práce“) a na realizácii naviac prác, ktoré tvoria prílohu č. 2 tohto dodatku (ďalej len 
„naviac práce“). 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. Predmet zmluvy, bod 1. Zmluvy o dielo sa 

dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:    
 

„Predmetom zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné 
dielo: „Prístavba telocvične ZŠ Toporec“ v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu – 
výkazu výmer v znení dodatku č. 1 a č. 2 k Zmluve o dielo, od ktorého sa odpočítajú menej 
práce v rozsahu položkovitého rozpočtu menej prác tvoriacom prílohu č. 1 dodatku č. 4 
k Zmluve o dielo, a v rozsahu položkovitého rozpočtu naviac prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 
dodatku č. 4 k Zmluve o dielo, a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu 
diela v súlade s ustanoveniami článku IV. Zmluvy o dielo.“  

 
3.  Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. Cena diela a platobné vzťahy, bod 1. Zmluvy 

o dielo sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:    
 
„Rekapitulácia: 
Cena celého diela bez DPH na základe dodatku č. 3 k Zmluve o dielo:  673 676,98 € 
Cena celého diela s DPH na základe dodatku č. 3 k Zmluve o dielo:  805 710,28 € 
 
Cena zostávajúcej časti diela bez DPH na základe dodatku č. 3 k ZoD: 403 466,45 € 
z toho: 
- Cena zostávajúcej časti diela bez DPH na základe Zmluvy o dielo a dodatku č. 1 k Zmluve o 
dielo: 369 967,23 € 
- Cena zostávajúcej časti naviac prác bez DPH na základe dodatku č. 2 k Zmluve o dielo:
 33 499,22 €  
 
Cena diela po naviac a menej prácach na základe dodatku č. 4 k Zmluve o dielo: 
Odpočet menej prác bez DPH zo zostávajúcej časti diela na základe dodatku č. 4 k Zmluve 
o dielo (príloha č. 1 dodatku č. 4 k Zmluve o dielo): - 50 540,95 € 
z toho: 
- Odpočet menej prác bez DPH z ceny zostávajúcej časti diela na základe Zmluvy o dielo 
a dodatku č. 1 k Zmluve o dielo: - 50 540,95 € 
- Odpočet menej prác bez DPH z ceny zostávajúcej časti naviac prác na základe dodatku č. 2 
k Zmluve o dielo: - 0,00 € 
 
 
Cena zostávajúcej časti diela po odpočte menej prác na základe dodatku č. 4 k Zmluve o 
dielo: 352 925,50 € 
z toho: 
- Cena zostávajúcej časti diela bez DPH na základe Zmluvy o dielo a dodatku č. 1 k Zmluve o 
dielo po odpočte menej prác: 319 426,28 € 
- Cena zostávajúcej časti naviac prác na základe dodatku č. 2 k Zmluve o dielo po odpočte menej 
prác: 33 499,22 € 
 
Cena zostávajúcej časti diela bez DPH na základe Zmluvy o dielo a dodatku č. 1 k Zmluve 
o dielo po odpočte menej prác, a po zmene cenovej úrovne z I.Q 2005 na III.Q  2016, ktorú 
predstavuje index = 1,272: 406 310,23 €  
 



Cena naviac prác bez DPH na základe dodatku č. 2 k Zmluve o dielo po odpočte menej 
prác, a po zmene cenovej úrovne z I.Q 2006 na III.Q 2016, ktorú predstavuje index = 
1,226: 41 070,04 €  
 
Cena zostávajúcej časti diela bez DPH na základe Zmluvy o dielo a dodatku č. 1 k Zmluve 
o dielo vrátane naviac prác bez DPH na základe dodatku č. 2 k Zmluve o dielo po zmene 
cenovej úrovne na III.Q 2016: 447 380,27 € 
 
Prípočet naviac prác bez DPH na základe dodatku č. 4 k Zmluve o dielo  
(príloha č. 2 dodatku č. 4 k Zmluve o dielo): 131 162,35 € 
 
Cena zostávajúcej časti diela bez DPH na základe Zmluvy o dielo a dodatku č. 1 k Zmluve 
o dielo vrátane naviac prác bez DPH na základe dodatku č. 2 k Zmluve o dielo, po zmene 
cenovej úrovne na III.Q 2016 spolu s naviac prácami bez DPH na základe dodatku č. 4 
k Zmluve o dielo: 578 542,62 € 
 
Celková cena diela bez DPH na základe dodatku č. 4 k Zmluve o dielo: 848 753,15 € 
  
Cena časti diela vyfakturovaná do 31.12.2010 s 19% sadzbou DPH: 
Cena časti diela bez DPH: 270 210,53 € 
DPH 19%: 51 340,03 € 
Cena časti diela s 19% sadzbou DPH: 321 550,54 € 
 
Cena zostávajúcej časti diela nefakturovaná do 31.12.2010 s aktuálne platnou 20% sadzbou 
DPH: 
Cena časti diela bez DPH: 578 542,62 € 
DPH 20%: 115 708,52 € 
Cena časti diela s 20% sadzbou DPH: 694 251,14 € 
 
Celková cena diela s DPH na základe dodatku č. 4 k Zmluve o dielo: 1 015 801,68 € 
 
Cena časti diela dosiaľ vyfakturovaná po 31.12.2010 s 20% sadzbou DPH: 
Cena časti diela bez DPH: 119 450,48 € 
DPH 20%: 23 890,10 € 
Cena časti diela s 20% sadzbou DPH: 143 340,58 € 
 
Zostatok diela na realizáciu na základe dodatku č. 4 k Zmluve o dielo: 
Cena zostatku diela bez DPH: 459 092,14 € 
DPH 20%: 91 818,43 € 
Cena zostatku diela s 20% sadzbou DPH: 550 910,57 €“ 
 
 

Článok III.   
Záverečné ustanovenia 

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

v pôvodnom znení.  
 

2.   Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve pre obe zmluvné strany. 
 
3.  Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. 
 
4.  Platnosť nadobúda dodatok dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.   
 



5.  Prílohy k dodatku:  
- príloha č. 1: Položkovitý rozpočet menej prác 
- príloha č. 2: Položkovitý rozpočet naviac prác 

 
 
V Toporci 20. 02. 2017        V Poprade 20. 02. 2017 
Za objednávateľa:          Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ....................................                                                    .................................... 
           Obec Toporec                                               ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 
PhDr. Jozef Potanko, starosta obce                       Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva 


