
DODATOK č. 2/2018  

K ZMLUVE O DIELO zo dňa 27.04.2018 
 

o vykonaní prác – zhotovenie stavebného diela: „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu 

materskej školy v obci Plavnica“,  

uzatvorená podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov 

medzi týmito zmluvnými stranami 

 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Obec Plavnica 

Adresa:    OcÚ Plavnica č.121, 065 45 Plavnica, okr. Stará Ľubovňa 

štatutárny zástupca:   Rastislav Grich, starosta obce 

IČO:     00330124 

DIČ:     2020698779 

IČ pre daň:   neplatca DPH 

Tel.:     +421 52 428 3883 

Fax:     +421 52 428 3882 

E-mail:    starosta@obecplavnica.sk 

Internetová stránka:  www.obecplavnica.sk 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:    SK04 5600 0000 0075 3512 2006 

SWIFT (BIC) kód:  KOMASK2X  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:    VPMJ s.r.o.   
Sídlo:   Nová Ľubovňa 227, 065 11 Nová Ľubovňa   

IČO:   47 226 412 

DIČ:   2023805509  

IČ pre daň:   SK2023805509  

Právna forma:    spoločnosť s ručením obmedzením              

Zapísaný v registri:    v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka 28258/P 

Zastúpený:   Vasil Chovanec, konateľ  

Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 

IBAN:    

SWIFT (BIC) kód:   SUBASKBX 

Tel.:     +421 918 751 868   

E-mail:    vpmjnl@gmail.com    

Internetová stránka:   - 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež „Zmluvné strany“) 

 

 

V súlade s článkom V. Cena, bodom 2. a s článkom XI. Záverečné ustanovenia, bodom 2. 

Zmluvy o dielo zo dňa 27.04.2018 podpísaním tohto Dodatku č. 2/2018 sa zmluvné strany 

vzájomne dohodli na úprave a doplnení Zmluvy o dielo zo dňa 27.04.2018 nasledovne: 

 

 

 



V rámci článku IV. Doba plnenia sa dopĺňa bod 4. v ktorom sa upresňuje doba plnenia pre rok 

2019. 

 

IV.  Doba plnenia 

 

4. Dohodnutý objem prác pre rok 2019 na základe priloženého rozpočtu bude zrealizovaný v 

mesiacoch 09/2019 - 11/2019. 

 

 

V rámci článku V. Cena sa dopĺňa bod 5. v ktorom sa upresňuje cena prác na základe 

dohodnutého rozsahu pre rok 2019. 

 

V.  Cena  

 

5. Cena prác za Dielo pre rok 2019 sa stanovuje sumou: 

 cena bez DPH:   96 974,43 € 

 DPH (20%):   19 394,89 € 

 cena s DPH: 116 369,32 € 

Zadefinovanie realizácie stavebných prác pre rok 2019 v rozsahu prílohy č.1 – Rozpočet, 

kde je uvedený podrobný rozsah realizácie plánovaných stavebných prác. 
  

 

 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 27.04.2018, Dodatku č. 1/2018 ostávajú v platnosti 

bez zmeny. 

Tento Dodatok č. 2/2019 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 27.04.2018 

s príslušnými dodatkami na realizáciu stavebného diela: „Zvýšenie energetickej účinnosti 

objektu materskej školy v obci Plavnica“ a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z 

ktorých tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ. 

Tento Dodatok č. 2/2019 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúci deň, po zverejnení tohto Dodatku č. 2/2019 na webovej stránke 

Objednávateľa. 

 

 

 

V Plavnici, dňa 11.09.2019 
 

 

Za Zhotoviteľa: Vasiľ Chovanec   Za Objednávateľa: Rastislav Grich 

                           konateľ                                                                starosta obce 

    

 

 

 

          v. r. Chovanec                     v. r. Grich 

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


