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Dodatok č. 2/2020 k Zmluve o dielo 
zo dňa 28.05.2018 

uzavretý podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 516/1991 Z.z. Obchodného zákonníka  
(ďalej len „Dodatok č. 2/2020“) 

 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   Obec Plavnica 
Sídlo:    Obecný úrad Plavnica 121, 065 45 Plavnica 
Zastúpený:   p. Rastislav Grich, starosta obce 
IČO:    00330124 
DIČ:    2020698779 
Kontakt:   052/ 42 83 881, 0917 366 145 
E-mail:    obec@plavnica.sk, starosta@plavnica.sk 
Webová adresa:  www.plavnica.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ:   BETPRES, s.r.o. 
Sídlo:    Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou 
Zastúpený:   p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti 
IČO:    31684343 
DIČ:    2020527861 
IČ DPH:    SK2020527861 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s., IBAN: SK07 0200 0000 0002 1904 1632 
Kontakt:   057/487 07 11 
E-mail:    betpres@betpres.sk 
Webová adresa:  www.betpres.sk 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1502/P 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 2/2020 k Zmluve o dielo zo dňa 28.05.2018 (ďalej 
len „Zmluva o dielo“) na realizáciu zákazky „Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci 

Plavnica“ v nasledovnom znení. 
 

I. Preambula 

Vzhľadom k požiadavke objednávateľa na rozšírenie rozsahu diela zákazky „Protipovodňové 

opatrenia mimo vodného toku v obci Plavnica“ o realizáciu naviac prác – doplnenie objektu SO 

01.6 Lokalita 6 Pri základnej škole – naviac práce, sa zmluvné strany v súlade s čl. XIII. Uzatváranie 

dodatkov, Zmluvy o dielo dohodli na úprave termínu plnenia a  ceny diela formou Dodatku č. 

2/2020 k Zmluve o dielo. 

II. Predmet dodatku č. 2/2020 
 

1. Znenie článku II. Predmet zmluvy, bod 2.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne: 
 
2.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebného diela „Protipovodňové opatrenia mimo 

vodného toku v obci Plavnica“, v zmysle požiadaviek objednávateľa a spracovaných 
rozpočtov (ocenených zadaní), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy, dodatku č. 1/2018 
a dodatku č. 2/2020. 

 

mailto:obec@plavnica.sk
http://www.plavnica.sk/
http://www.betpres.sk/


2 
 

2. Znenie článku IV. Cena diela, bod 4.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne: 
 
4.1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov: 

4.1.1 Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH:  177 400,65 EUR 
4.1.2 DPH 20%:        35 480,13 EUR 
4.1.3 Cena za dielo vrátane DPH:                212 880,78 EUR 
          (slovom: Dvestodvanásťtisícosemstoosemdesiat a 78/100 eur vrátane DPH) 

 
Rekapitulácia: 
Cena Diela podľa Zmluvy o dielo bez DPH:         148.765,46 EUR  
Cena naviac prác podľa Dodatku č. 1 bez DPH:                              0,00 EUR 
Cena naviac prác podľa Dodatku č. 2 bez DPH:                        28.635,19 EUR 
Celková cena Diela podľa Dodatku č. 2 bez DPH:       177.400,65 EUR 

 
3. Znenie článku III. Čas plnenia, bod 3.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne: 

 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy v dvoch etapách. 

Rozsah jednotlivých etáp diela je špecifikovaný v prílohe č. 2 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. Lehota realizácie I. etapy je  do 40 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska 
podľa podmienok uvedených v bode 7.1 tejto zmluvy. Lehota realizácie II. etapy je  do 30 
kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska podľa podmienok uvedených v bode 7.1 tejto 
zmluvy 

 
 

III. Záverečné ustanovenia 
 
1. Dodatok č. 2/2020  nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými  stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po jej zverejnení. 
2. Neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 2/2020 tvorí rozpočet (ocenené zadanie) - II. etapa 

vrátane naviac prác zo dňa 23.01.2020. 

3. Dodatok č. 2/2020  je vypracovaný  v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá 
Objednávateľ a dve Zhotoviteľ. 

4. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1/2018, pokiaľ neboli dotknuté týmto 
Dodatkom č. 2/2020, ostávajú naďalej v platnosti. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2/2020 pozorne prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.  

 
Za objednávateľa:                                            Za zhotoviteľa: 
 
V Plavnici, dňa: 11. 02. 2020         Vo Vranove nad Topľou, dňa : 11. 02. 2020 
 
 
 
                           v. r. Grich                v. r. Barkóci 
..................................................................   ........................................................ 
         p. Rastislav Grich                                                               p. Matúš Barkóci 
                        starosta obce                  konateľ spoločnosti 
 


