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Dodatok č. 1 

k zmluve o dielo zo dňa 13.09.2022 (ďalej ako „Zmluva / ZoD“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods. 3 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „ZVO“)  

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

evidenčné č. Objednávateľa:  73-1000/37VS/2022 

evidenčné č. Zhotoviteľa:  4909.2072054FNO 

názov diela: Odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov na 

cestách III. tried v rámci PSK, II. etapa 

 

Čl. 1 Zmluvné strany 

Objednávateľ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja  

Sídlo     Jesenná 14, 080 05  Prešov 

Štatutárny orgán  Ing. Marcel Horváth, riaditeľ  

IČO     37 936 859 

DIČ     2021775294 

Bankové spojenie     

Číslo účtu v tvare IBAN         

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

- zmluvných    Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku 

     Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície 

- ekonomických                                 Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku 

- technických    Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej  

prípravy stavieb 

- realizačných     Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb 

Právna forma rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym 

krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej 

neskorších zmien a doplnení 

Telefonický kontakt   051/7563700 

Emailový kontakt sucpsk@sucpsk.sk 

(ďalej ako „Objednávateľ“)                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Zhotoviteľ    EUROVIA SK, a.s. 

Sídlo     Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 

Štatutárny orgán   Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. 

Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s. 

Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s. 

Osoby oprávnené na podpísanie Zmluvy: 

Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. 

Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s.  

Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s. 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

- zmluvných    Ing. Marek Reisinger - riaditeľ závodu Prešov  

- technických    Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov 

- realizačných    František Novysedlák – hlavný stavbyvedúci 

- ekonomických   Ing. Ivana Dušinská – ekonóm závodu Prešov 

IČO     31 651 518   

DIČ     2020490274 

Bankové spojenie      
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Číslo účtu v tvare IBAN                           

Právna forma    akciová spoločnosť 

Telefonický kontakt    051/77 33 433 

Emailový kontakt   zavod-po@eurovia.sk 

Zápis v príslušnom registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, 

vložka č. 248/V  

(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 

(spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

  

 

 

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č.1 k zmluve v súlade 

s článkom XI bod 2 písm. c)  Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné 

strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení: 

 

 

Čl. 2 Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny Zmluvy malého rozsahu spočívajúcej v zúžení 

rozsahu diela z dôvodu zistených odchýlok v priebehu realizácie diela od predpokladov uvažovaných 

pri príprave výkazu výmer. V súlade s článkom XI bod 5 Zmluvy Objednávateľ diela zaslal 

Zhotoviteľovi písomnú požiadavku a pokyn na zúženie rozsahu diela podľa výmery, ktorá je súčasťou 

prílohy č. 1 k Dodatku č. 1.   

Ide o nasledovnú zmenu: 

• nerealizovanie  objektu SO 02 - Rozšírenie spevnenej plochy  

 

2. Ide o zmenu, ktorá sa považuje za zmenu malého rozsahu, je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, 

absolútna hodnota tejto zmeny je 0,44 %.  

3. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, 

účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak hlavný účel 

stavebného diela –  t. j. modernizáciu cesty III/ 3440 Prešov - Dulová Ves v súlade s príslušnými 

technickými predpismi. 

4. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle 

ZVO. 

 

 

Čl. 3 Predmet Dodatku č. 1 

1. Znenie ustanovenia článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia bod 4 sa vypúšťa a 

nahrádza nasledovným znením:      

Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo 

verejnom obstarávaní a podľa Rozpočtu stavby v znení Dodatku č. 1, zahŕňa v sebe všetky náklady 

Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom Zmluvy v zmysle čl. II, a je stanovená 

nasledovne: 
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Cena celkom vrátane DPH slovom: Tri milióny štyristosedemdesiatdvatisíc stodvadsaťsedem eur a 

12/100 centov. 

 

 

 

 

Predmet zmluvy 
Cena bez DPH 

(v €) 

DPH 

vo výške 20 % 

(v €) 

Cena vrátane DPH 

(v €) 

Odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov na cestách III. tried v rámci PSK, II. etapa 

Modernizácia cesty III/3510 

Kochanovce - Nemcovce 
301 418,65 60 283,73 361 702,38 

Modernizácia cesty III/3500 

Koprivnica-Nižná Voľa 
675 048,32 135 009,66 810 057,98 

Modernizácia cesty III/3826 

Ohradzany - Lukačovce 
332 868,78 66 573,76 399 442,54 

Modernizácia cesty III/ 3832 

Humenné - Porúbka , časť 

Podskalka 

268 462,49 53 692,50 322 154,99 

Modernizácia cesty III/3454 

Hradisko 
312 223,03 62 444,61 374 667,64 

Modernizácia cesty III/ 3440 

Prešov - Dulová Ves 

Pôvodná cena diela bez DPH v 

zmysle Zmluvy 

Cena zmeny v zmysle Dodatku 

č. 1 s poukazom na § 18 ods. 3 

písm. a) ZVO 

Celková cena diela bez DPH v 

znení Dodatku č.1 

 

388 978,57 

 

-12 796,23 

 

376 182,34 

 

77 795,71 

 

2 559,25 

 

75 236,47 

 

466 774,28 

 

15 355,48 

 

451 418,80 

Modernizácia cesty III/3061 

Liptovská Teplička-Šuňava 
384 899,11 76 979,82 461 878,93 

Modernizácia cesty III/3062 

Lučivná - Šuňava I. etapa 
242 336,55 48 467,31 290 803,86 

CENA CELKOM 2 893 439,27 578 687,86 3 472 127,12 
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Čl. 4 Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a 

účinnosť nadobúda podľa  § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády SR. 

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) rovnopisy sú určené pre 

Objednávateľa a dva (2) rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu. 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.  

4. Súčasťou Dodatku č. 1 je: 

Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – 

rozpočet stavby) 

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a 

potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani 

za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

 

     

V Prešove, 02.12.2022 

za Objednávateľa  

 V Košiciach, 01.12.2022 

za Zhotoviteľa 

   

 Ing. Marcel Horváth, v.r. 

riaditeľ Správy a údržby ciest PSK 

 Ing. Juraj Dančišín, v.r.  
člen predstavenstva a.s. 

  

 

 

 

 

 

   

 

Ing. Daniel Hanko, v.r.   

člen predstavenstva 

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa:  02.12.2022 

 

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa:  06.12.2022 

 

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa:   05.12.2022 


