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DODATOK Č. 3 

K ZMLUVE  O DIELO ČÍSLO 2009/FC/01/006  

uzatvorenej dňa 12.11.2009 

      

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:    Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  

  v skrátenej forme „ŽSR“ 

  Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

  Slovenská republika 

Právna forma:  Iná právnická osoba 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 312/B 

Štatutárny  orgán:   Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR 

Osoby oprávnené rokovať: 

  vo veciach zmluvných:   Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR 

 vo veciach technických:  Ing. Jozef Tvrdoň, zástupca riaditeľa odboru investorského 

GR ŽSR 

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu:   35-4700012/0200 

IČO:   31 364 501 

IČ DPH:  SK2020480121 

DIČ:  2020480121 

IBAN:   SK11 0200 0000 3500 0470 0012  

SWIFT kód:   SUBASKBX 

a 

Zhotoviteľ:         „Združenie ŽSR – Beluša“ 

 

Zastúpený hlavným účastníkom združenia: 

 

Obchodné meno:  STRABAG s.r.o. 

Sídlo:                  Mlynské Nivy  61/A, 825 18 Bratislava 

Štatutárny orgán:      Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti 

      Viera Nádaská, konateľ spoločnosti 

Osoby oprávnené rokovať: 

 vo veciach zmluvných:     Ing. Branislav Lukáč, konateľ  

 vo veciach technických:    Ing. Petr Koval, riaditeľ výstavby 

Právna forma:     spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 991/B 

IČO:        17 317 282 

IČ DPH:     SK2020316298 
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Bankové spojenie:     TATRABANKA, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 

Číslo účtu:       2627224955/ 1100 

IBAN:                                       SK80 1100 0000 0026 2722 4955 

SWIFT/BIC kód:      TATRSKBX 

 

Hlavný účastník združenia Združenie ŽSR – BELUŠA, založeného zmluvou o združení  zo 

dňa 2.9.2009 je splnomocnený na zastupovanie ostatných účastníkov združenia: 

 

Obchodné meno:  Viamont DSP, a.s. 

Sídlo:                  Železničárská čp. 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem  

Štatutárny orgán:      Ing. Ondřej Novák, predseda predstavenstva 

      Luboš Tomášek, člen predstavenstva 

Právna forma:     akciová spoločnosť 

Zapísaný v Obchodnom registri: Krajský soud Ústí nad Labem, oddiel: B, vložka č. 1370 

IČO:        254 29 949 

(ďalej účastník združenia) 

 

Obchodné meno:  PORR s.r.o. 

Sídlo:                  Plynárenská 1,  821 09 Bratislava 

Štatutárny orgán:      Ing. Peter Kinka, konateľ 

  Dipl.-Ing. Dieter Kroismayr-Seiner , MBA 

Právna forma:     spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 42018/B 

IČO:        36 667 102 

(ďalej účastník združenia) 

 

Obchodné meno:  BÖGL a KRÝSL, k. s.  

Sídlo:                  Renoirova 1051/2a, Hlubočepy 152, Praha 5 

Štatutárny orgán:      Jozef Krýsl, konateľ komplementára 

Právna forma:     komanditná spoločnosť 

Zapísaný v Obchodnom registri: Mestský súd v Prahe, oddiel: A, vložka č. 58610 

IČO:        263 74 919 

oprávnená podnikať na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky: 

BÖGL a KRÝSL, k. s. – pobočka, 

so sídlom Seberíniho 1, 821 03  Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I,  oddiel: PO, vložka č. 2050/B 

IČO: 42027101 

zastúpená: Jozef Krýsl, vedúci organizačnej zložky 

(ďalej účastník združenia) 

 

Obchodné meno:  ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. 

Sídlo:                  Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava 

Štatutárny orgán:      Ing. Juraj Pojezdál, prokurista 

Právna forma:     spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 13112/B 

IČO:        34 112 103 

(ďalej účastník združenia) 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kroismayr-Seiner&MENO=Dieter&SID=0&T=f0&R=1


  „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – 
IV. a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša)“  

 

Preambula  

 

Obsahom tohto dodatku sa: 

- nemení podstatným spôsobom pôvodný predmet zmluvy, 

- nedopĺňali alebo nemenili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom 

postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo 

ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, 

- nemení ekonomická rovnováha zmluvy v  prospech úspešného uchádzača spôsobom, 

s ktorým pôvodná zmluva nepočítala. 

 

 

Článok 1 

Predmet dodatku 

Predmetom Dodatku č. 3 je: 

 zmena štatutárneho orgánu a zmena osôb oprávnených rokovať vo veciach zmluvných 

a technických na strane Objednávateľa, 

 zmena štatutárneho orgánu, zmena osoby oprávnenej rokovať vo veciach zmluvných na 

strane Zhotoviteľa (u hlavného účastníka združenia) a zmena štatutárneho orgánu, 

obchodného mena, právnej formy, údajov o zápise v Obchodnom registri, IČO, sídla (u 

ostatných účastníkov združenia), 

 úprava Oceneného výkazu výmer a zníženie Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH 

vrátane rezervy o 15 878 839,64  EUR. 

 

1.1. Údaje v časti Zmluvné strany sa menia tak, ako sú uvedené v tomto Dodatku č. 3. 

1.2. V článku 2 (Zmluvná cena a platby) zmluvy o dielo sa bod 2.1. mení a znie nasledovne: 

2.1.   Objednávateľ týmto súhlasí, že zaplatí zhotoviteľovi za vyhotovenie a ukončenie 

diela a odstránenie jeho prípadných vád čiastku: 

 Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH 

vrátane rezervy 274 011 785,18   EUR 

 Výška DPH (19%) 

 Výška DPH (20%) 

    4 839 456,40  EUR 

  49 708 192,42  EUR 

   

 Akceptovaná zmluvná hodnota s DPH 328 559 434,00  EUR 

 Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH slovami:   

                   dvestosedemdesiatštyrimiliónovjedenásťtisícsedemstoosemdesiatpäť eur 

 a 18/100 eurocentov  

alebo takú inú čiastku, na ktorú bude mať zhotoviteľ nárok v súlade 

s ustanoveniami zmluvy a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.  

DPH bude hradená z vlastných zdrojov objednávateľa. DPH bude vypočítaná 

v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

1.3. Dokument uvedený v zmluve o dielo podľa článku 1 bod 1.2.5. (Ocenený výkaz výmer), 

ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo sa mení a nahrádza sa nasledovne: 
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- tabuľka „Rekapitulácia ceny – navrhovaná cena diela celkom (Akceptovaná 

zmluvná hodnota)“ sa mení a nahrádza tabuľkou, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tohto Dodatku č. 3 ako Príloha č. 1.  

- tabuľka „Rekapitulácia objektov stavby“ pre UČS 37 ŽST. Ilava sa mení a 

nahrádza tabuľkou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3 ako 

Príloha č.2. 

- tabuľka „Rekapitulácia objektov stavby“ pre UČS 39 ŽST. Ladce sa mení a 

nahrádza tabuľkou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3 ako 

Príloha č.3. 

- Tabuľka „Výkaz výmer“ pre objekt 37.23.01 sa mení a nahrádza tabuľkou, 

ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3 ako Príloha č.4. 

- Tabuľka „Výkaz výmer“ pre objekt 37.33.11 sa mení a nahrádza tabuľkou, 

ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3 ako Príloha č.5. 

- Tabuľka „Výkaz výmer“ pre objekt 39.23.01 sa mení a nahrádza tabuľkou, 

ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3 ako Príloha č.6. 

- Tabuľka „Výkaz výmer“ pre objekt 39.32.05 sa mení a nahrádza tabuľkou, 

ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3 ako Príloha č.7. 

1.4. Vyčíslenie ceny Dodatku č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.3 ako  

Príloha č. 8. 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

2.1. Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods.1 a 6 zákona 

č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Objednávateľ 

bezodkladne po zverejnení Dodatku oznámi Zhotoviteľovi mailom, že Dodatok bol 

zverejnený. Zhotoviteľ bezodkladne mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal 

na vedomie. 

2.2. Tento Dodatok č.3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2009/FC/01/006 zo dňa 

12.11.2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.03.2010 a Dodatku č. 2 zo dňa 06.07.2011. 

2.3. Ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č. 3 ostávajú bez zmeny. 

2.4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 3 sú nasledovné prílohy č. 1.-8.: 

Príloha č. 1. Tabuľka „Rekapitulácia ceny – navrhovaná cena diela celkom 

(Akceptovaná zmluvná hodnota)“ 

Príloha č. 2. Tabuľka „Rekapitulácia objektov stavby“ pre UČS 37 ŽST. Ilava 

Príloha č. 3. Tabuľka „Rekapitulácia objektov stavby“ pre UČS 39 ŽST. Ladce  

Príloha č. 4.  Tabuľka „Výkaz výmer“ pre objekt 37.23.01 

Príloha č. 5. Tabuľka „Výkaz výmer“ pre objekt 37.33.11 

Príloha č. 6.  Tabuľka „Výkaz výmer“ pre objekt 39.23.01 
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Príloha č. 7.  Tabuľka „Výkaz výmer“ pre objekt 39.32.05 

Príloha č. 8. Vyčíslenie ceny Dodatku č. 3 

2.5. Vzájomné  vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného  zákonníka a 

subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR.  

2.6. Tento Dodatok č.3 je vypracovaný v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých šesť obdrží 

Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.  

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa ..............           V Bratislave dňa .............. 

 

 

Ing. Štefan Hlinka 

generálny riaditeľ ŽSR                        Ing. Branislav Lukáč,  

 konateľ STRABAG s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 Viera Nádaská,  

 konateľ STRABAG s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


