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Dodatok č.1 

ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo 
evidenčné číslo objednávateľa: ZML/751/2010 

evidenčné číslo zhotoviteľa: 10000056755 
 

uzatvorená dňa 05.08.2010 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku 

verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 245/2009 zo dňa 22.12. 
2009 pod zn. 07373-MSP na predmet obstarávania „Rýchlostná cesta R4 Košice-

Milhosť“ (ďalej tiež len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“) 
 

uzatvorený podľa znenia zmluvy medzi zmluvnými stranami 
 

n a s l e d o v n e 
 
Objednávateľ: 
 
Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Sídlo:                       Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 
Právna forma:             akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B 
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené: 
                                   Ing. Ján Kotuľa - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
                                   Ing. Viktória Chomová - členka predstavenstva 
Bankové spojenie:       
Číslo účtu:  
IČO: 35 919 001 
IČ DPH:              SK 202 193 7775 
Tel./Fax:  
 
ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
Zhotoviteľ:  
Obchodné meno:                       Skanska SK a.s. 
Sídlo:                                          Krajná 29, 821 04 Bratislava 
Právna forma:                             akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
                                                   Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo :5012/B 
Štatutárny orgán:                       predstavenstvo,  
zastúpené :                                Ing. Miroslav Potoč – podpredseda predstavenstva 
                                                   Ing. Vladimír Kotrík – člen predstavenstva 
Bankové spojenie:                      
Číslo účtu:                                   
IČO:                                            31 611 788 
IČ DPH:                                      SK2020478955  
Tel./Fax:                             
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
sa  vzájomne dohodli na úprave zmluvy o dielo Dodatkom č. 1 ktorého predmetom je: 
- zmena evidenčného čísla zmluvy na strane zhotoviteľa 
- doplnenie osôb oprávnených k rokovaniu s objednávateľom 

- zmena  akceptovanej zmluvnej ceny/hodnoty za vykonanie diela vrátane DPH v súvislosti s prijatím     

zákona  č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov,  v zmysle ktorého  dochádza s účinnosťou od 1.1.2011 

k zmene základnej sadzby dane z pridanej hodnoty z doterajších 19% na 20 %.   
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Článok 1 

Zmeny a doplnky 
 

Vo vzťahu k vyššie uvedenému sa zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom 
upravuje a dopĺňa nasledovne : 
 
1.1. Evidenčné číslo zmluvy zhotoviteľa uvedené v záhlaví zmluvy sa mení týmto dodatkom 

nasledovne :  
       „ Evidenčné číslo zmluvy zhotoviteľa: ZCM/3489/804/10/20600/P/EXT/031“ 
 
1.2. Do údajov týkajúcich sa zhotoviteľa sa týmto dodatkom dopĺňa nasledovné : 
 
       „Osoby oprávnené na rokovanie : 
        - vo veciach zmluvných: 
             
            
        - vo veciach technických:  
             
        - vo veciach výrobných:   
           
           
        - vo veciach cenových:  
           
 
1.3. Znenie bodu č.2 uvedené v článku 5 - Cena za vykonanie diela, Fakturačné a platobné 

podmienky, zmluvy o dielo sa týmto dodatkom mení nasledovne : 
 

       „ 2) Akceptovaná zmluvná cena/hodnota za vykonanie diela  
              bez DPH:                                                                                     77 686 509,35  € 
             Z toho : 
             základňa pre DPH 19% (práce fakturované do 31.12.2010)           585 551,93 € 
             základňa pre DPH 20% (práce od 01.01.2011)                          77 100 957,42 €                                       
             Sadzba DPH vo výške 19%: ( z 585 551,93 €)             111 254,87 € 
             Sadzba DPH vo výške 20% /z 77 100 957,42 €)                           15 420 191,48 € 
             Sadzba DPH celkom (19%+20%)                                                 15 531 446,35 € 
            Akceptovaná zmluvná cena/hodnota za vykonanie diela  
            vrátane DPH:                                                                                   93 217 955,70 € 

 
           (slovom:  deväťdesiattri miliónov dvestosedemnásť tisíc deväťstopäťdesiatpäť eur    

a sedemdesiat centov). „ 
        Špecifikácia zmeny akceptovanej zmluvnej ceny/hodnoty  za vykonanie diela je uvedená 

v Prílohe č.1 k tomuto dodatku, tvoriacej jeho nedeliteľnú súčasť 
 
 

II.  
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Ostatné ustanovenia zmluvy  nedotknuté týmto dodatkom  ostávajú v platnosti. 
 
2.   Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli, a túto skutočnosť potvrdzujú 

svojím podpisom. 
 
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
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4. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Je vyhotovený v štyroch exemplároch,   
z toho 3x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa. 

 
5.  Nedeliteľnou súčasťou dodatku sú nasledovné prílohy : 
     Príloha č.1 – Rekapitulácia stavby                        
                        
 
V Bratislave dňa: V Bratislave dňa: 28.06.2011 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.                Skanska SK a.s. 
 
 
 
 
 
Odtlačok pečiatky Odtlačok pečiatky 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Ing. Ján Kotuľa                                              Ing. Miroslav Potoč    
  predseda predstavenstva                                podpredseda predstavenstva  
  a generálny riaditeľ                  
          
 
 
 
 
 
 
 
       
  Ing. Viktória Chomová   Ing. Vladimír Kotrík 

  členka predstavenstva                                      člen predstavenstva 
 
 
  
                    

                             
 


