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Dodatok č.122 

k zmluve o dielo č. 133-1435/2-1996- Dr. Kh 
uzatvorenej dňa 15.08.1996 

na stavbe : Diaľnica D1 Hybe - Važec 
 
1. Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
        Sídlo :                              Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava 
        Právna forma :                      akciová spoločnosť zapísaná v Obchod. registri OS Bratislava I, odd. Sa,   
                                                vložka č. 3518/B 
        IČO :                                 35 919 001 
        DIČ :                                 2021937775 
        IČ DPH :                            SK2021937775 
        Štatutárny orgán :              predstavenstvo zastúpené :                                               
                                                Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva  a generálny riaditeľ 
                                                 Ing. Viktória Chomová , členka predstavenstva  
       Osoby oprávnené na rokovanie 
       -   vo veciach zmluvných :    

-  vo veciach technických :      
                                              

       -  vo veciach cenových :                                         
    
      Bankové spojenie :                
      Číslo účtu :                            

a 
 

2. Zhotoviteľ : JUDr. Jozef Bolješik, 
       Sídlo :                                Radlinského 50, Piešťany 
                                                 ako správca konkurznej podstaty HYDROSTAV a.s. v konkurze 
                                                 Miletičova 21, Bratislava, IČO : 31 323 103 
                                                 zapís. v obchod. registri OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 435/B 

 
                                     zmluvné strany sa dohodli že                                                       
 
Zmluva o dielo zo dňa 15.8.1996, č. 133-1435/2-1996-Dr.Kh medzi Slovenskou správou ciest  ako právnym 
predchodcom objednávateľa a zhotoviteľom spoločnosťou HYDROSTAV a.s., ktorej predmetom je stavba 
diaľnice – „Diaľnica D1 Hybe – Važec“ v znení podpísaných zmien a dodatkov k tejto zmluve sa mení 
v rozsahu dodatku č. 122 nasledovne: 

 
I. 

Čl. č. 12 sa  d o p l ň u j e  o bod 12.11 

 
Zmluvná cena sa na základe zmien technického riešenia č.10/2008 ako aj v zmysle Dokumentácie pre 
vykonanie prác (stupeň DVP) Diaľnica D1 Hybe – Važec obj.662 11 TZD technologická časť , zhotovenej 
spoločnosťou DATELS s r.o. Račianske Mýto 1/D 831 02 Bratislava (dátum 10/2008)  a odsúhlasených 
doplnkov k rozpočtu, ako aj na základe  dohody objednávateľa a zhotoviteľa upravuje o realizáciu naviac 
prác a odpočet nerealizovaných prác nasledovne: 
 
a/Rozbor ceny dodatku č.122 

 
prípočty :                                                                                                                         3 459 875,20 Euro 

- SO 662-11 Telekomunikačné zariadenie diaľnice – technologická časť 
 
odpočty technologickej časti :                                                                                       - 185 256,09 Euro 
 

- SO 634-11 hlásič námrazy v km 7,471 – technológia :                                           - 82 856,63 Euro 
- SO 662-11 telekomunikačné zariadenie diaľnice – technológia :                           - 56 449,25 Euro 
- SO 662-21 sčítače dopravy – technológia :                                                            - 45 950,21 Euro 

Dod 122 bez DPH                          3 274 619,11 Euro 
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DPH - Dod 122                                     654 923,82 Euro
 _________________________________________________________________________________  
 

Dod. 122 Spolu                                              3 929 542,93 Euro  
 
b/ Rekapitulácia celkovej ceny diela s vyčíslením ekonomicky oprávnených nákladov (EON) 
 
Č.dod                              EON-Indexy           Stavebné práce –Cena bez DPH          
Cena tender              _               2 533 576 496,00 
Dodatok č.4                  _                               17 990 208,00 
        .                .               .                          
        .       .                                       .  
 
Dodatok 117       EON k 31.12.2007                  482 415 916,10       77 593 944,26 
Spolu Sk               482 415 916,10              3 332 170 956,66  
____________________________________________________________________________________ 
Spolu EURO     16 013 274,78               110 607 812,41 
   
Dodatok 119       EON za rok 2008               1 390 204,42 €                                              53 952,46€       
Dodatok  120      EON za rok 2009                        924 474,49 €                                               18 892,89€ 
Dodatok  121      EON za rok 2010-11                    115 304,56 € 
Dodatok  122                                                                                                                         3 274 619,11 € 
 
Spolu                                                                18 443 258 ,25 €                                     113 955 276, 87 € 
 

Cena diela bez DPH                                                 132 398 535,12     Euro  
        
 
DPH (tender-dod121)                                                                                                    10 909 654,78 €                                 
DPH Dod.122                                  654 923,82 €          
____________________________________________________________________________________ 

Cena diela celkom s DPH                              143  963 113,72 Euro                                  

 
Cena diela slovom:.jednostoštyridsaťtrimilionovdeväťstošesťdesiattritisícjednostotrinásť Euro        
                                 a 72 Centov 
 

II. 
Týmto dodatkom č. 122 zmluvné strany potvrdzujú, že dňa 19.05.2010 bol medzi objednávateľom 
a zhotoviteľom podpísaný Odovzdávací a Preberací protokol na objekt 662.11 TZD Technologická časť. Na 
základe tohto protokolu boli objednávateľovi odovzdané Licenčné zmluvy pre softvér, vrátane Licenčnej 
zmluvy koncového užívateľa, Inštalačné médiá pre softvér a Manuál užívania stavby (podrobnosti sú 
uvedené v Odovzdávacom a Preberacom protokole zo dňa 19.05.2010). Časť dokumentácie skutočného 
vyhotovenia, a to prístupové účty a heslá boli dňa 19.05.2010 na základe protokolu odovzdané 
Objednávateľovi v 2 zapečatených obálkach (1 pre každý subsystém zvlášť a 1 obálka, v ktorej sú vložené 
obálky všetkých subsystémov). 
 
 
Podpísaním tohto dodatku č. 122 zmluvné strany potvrdzujú, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu 
na používanie softvéru, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný na základe Odovzdávacieho a Preberacieho 
protokolu zo dňa 19.05.2010. 
 
S prihliadnutím na vyššie uvedené dohodli sa zmluvné strany na doplnení Zmluvy o dielo, a to 
v nasledovnom rozsahu : 
 

II. 1 
 

Zvláštne zmluvné podmienky, článok 9 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby sa dopĺňa 
o bod 9.2  v nasledovnom znení : 
 
9.2 Súčasťou dokumentácie skutočného vyhotovenia pre objekt 662.11 TZD Technologická časť (ďalej  

„TZD“) je odovzdanie prístupových účtov a hesiel k jednotlivým subsystémom „TZD“  v členení: 



 - 3 -  

 

 LOP Server 

 Video systém 

 Vizualizácia „TZD“ 

 Systém  Meteostaníc 

 Aktívne prvky optickej siete 

 Sčítače dopravy 

 Meranie výšky vozidiel 

 Zálohové napájanie UPS 
 
Podrobný zoznam všetkých zariadení je uvedený v prílohe č.3 tohto dodatku.  
 
 

II.2 
 
Zmluvné podmienky,  bod 49.1  sa dopĺňa o podbod 49.1.1   v nasledovnom znení : 
 
49.1.1 Záručné podmienky pre objekt 662.11 TZD Technologická časť sú stanovené takto: 

- objednávateľ je povinný dodržiavať, resp. zabezpečiť prostredníctvom autorizovanej osoby v zmysle 
Manuálu užívania stavby prevádzkové podmienky a povinnú údržbu systémov „TZD“. Nedodržanie 
definovaných podmienok má za následok ukončenie záruky na „TZD“,. 

- počas trvania záruky  môžu do  „TZD“ a jeho subsystémov vstupovať iba osoby poverené alebo 
odsúhlasené Zhotoviteľom, 

- záručná doba „TZD“ je stanovená na 60 mesiacov a začína plynúť dňom podpísania 
Odovzdávacieho a Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami,  

- Zhotoviteľ zodpovedá počas plynutia záručnej doby za úplnú funkcionalitu jednotlivých subsystémov 
a aj celého „TZD“ vrátane softvérových a hardvérových prostriedkov  a jednotlivých  technologických 
zariadení ak objednávateľ bude dodržiavať všetky podmienky definované v Manuály užívania stavby 
vypracovanom Zhotoviteľom, . 

- pokiaľ dôjde k otvoreniu zapečatenej obálky obsahujúcej údaje o prístupovom účte a hesle 
k jednotlivým subsystémom „TZD“ uloženej u objednávateľa, inou osobou ako autorizovanou osobou 
v zmysle Manuálu užívania stavby záruka na TZD zaniká. 

 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej dodatkov nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti. 
2. Tento dodatok č. 122 nadobúda platnosť dňom jeho  podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť,  
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
3. Dodatok č. 122 je vyhotovený v 6-ich rovnopisoch, z ktorých po potvrdení tri obdrží objednávateľ a tri 
zhotoviteľ. 
4. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 122 sú : 

 Príloha č. 1 - prípočty : položkovitý rozpočet SO 662-11 technologická časť (ako príloha č. 1) 

Príloha č. 2 - odpočty : položkovitý rozpočet odpočtu technologickej časti     (ako príloha č. 2) 
       Príloha č. 3 - zoznam pre prístupové mená a heslá subsystémov ISD Hybe – Važec (ako príloha č. 3) 
       
 
Bratislava, dňa :        Bratislava, dňa :   
 
Za zhotoviteľa :                                                                Za objednávateľa :  
 
 
 
 JUDr. Jozef Bolješik                                                     Ing. Ján Kotuľa 
správca konkurznej podstaty                                         predseda predstavenstva a  
        generálny riaditeľ  

 

 

 

                                              Ing. Viktória CHomová, 
                   členka predstavenstva                                                  


