
             Dodatok č. 4  k ZoD  č. 18/2008 zo dňa 15.10.2008 
uzavretá podľa § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení   

 

 Zmluvné strany 
 

   Objednávateľ:             Obec Iliašovce 

   Sídlo:                          Obecný úrad 231, 053 11 Iliašovce    

   Zastúpený:                  Mgr. Ladislav Grondžák, starosta obce  

   IČO:                            00329185 

   DIČ:                            2020717710 

   Tel.:                             053/429 86 17 

   Fax:                             053/429 86 18  

   E-mail:                        ocuiliasovce@stonline.sk 

Bankové spojenie:      Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Spišská Nová Ves  

Č.ú.:                             
 

                                                                                   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: Prima banka Slovensko, a. s. 

číslo účtu:   

IČO:   36168335 

DIČ:   2020016889 

IČ DPH:                     SK2020016889 

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

Číslo telefónu: 052/431 80 00 

Číslo telefónu, fax: 052/431 84 44 

Mail:   arprog@arprog.sk 

Web:                           www.arprog.sk 

 

sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 4 k zmluve o dielo č. 18/2008, ktorým sa zmluva 

o dielo mení a dopĺňa nasledovne:    

 

PREDMET DODATKU 

            

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. Predmet zmluvy sa dopĺňa o nasledujúce 

ustanovenie:    

 

II. Predmet zmluvy 
 

Predmetom dodatku č. 3 k zmluve o dielo je realizácia stavebného diela „Kanalizácia a ČOV 

Iliašovce“- SO 13 Kanalizácia,  v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, 

ktorý tvorí prílohu dodatku č. 4 zmluve o dielo.    
 

 

 

 

 

 

http://www.arprog.sk/


2.  Zmluvné strany sa dohodli, že článok V. Termíny plnenia a lehoty realizácie prác, 

bod. 2 sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:    

 

V. Termíny plnenia a lehoty realizácie prác  
 

Lehota výstavby: Zmluvné strany sa dohodli, že stavebné práce dohodnuté v dodatku č. 4 

k zmluve o dielo budú zrealizované v termíne najneskôr do: 31.7.2014.    
 

 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že článok VII. Cena predmetu zmluvy a platobné 

podmienky  sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:    

 

 

VII. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky 
 

Cena stavebných prác a dodávok realizovaných na základe dodatku č. 4 k zmluve o dielo  

bude tvorená jednotkovými cenami položiek z ponuky do súťaže, doplnená skutočne 

zrealizovanými prácami. Dopĺňa sa nová položka - dolamovanie v cenách v cenovej úrovni 

predkladania ponuky do verejného obstarávania. Ďalej sa dopĺňa aj množstevné  navýšenie 

jednotlivých položiek oproti rozpočtu z ponuky do verejného obstarávania, a to podľa rozsahu 

skutočne zrealizovaných prác. Pri jednotlivých rozpočtových položkách dochádza k zmene 

cenovej úrovne z IV. Q 2008 na I.Q 2014 = 1,065. 

  

Celková cena podľa dodatku č. 4 bez DPH     58 447,47 EUR    

 

DPH 20%                    11 689,49 EUR  

  

Celková cena vrátane DPH 20%                                          70 136,96 EUR   

 

Súčasťou dodatku je priložený rozpočet – výkaz výmer.  
 

 

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené  týmto dodatkom č.4 zostávajú 

v platnosti  v pôvodnom znení. 

2.   Tento dodatok č. 4 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. 
3.  Tento  dodatok č. 4 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č.18/2008  zo dňa 15.10.2008. 

4.  Tento dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle 

objednávateľa.   

5.  Príloha k dodatku: Položkovitý rozpočet prác – výkaz výmer        

    

Iliašovce 20.5.2014                Poprad 20.05.2014  

 

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ladislav Grondžák                 Ing. Igor Gallo 

          starosta obce                           predseda predstavenstva 


