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Dodatok č. 4 k Zmluve o Dielo č. 01/2017 

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade § 66 a nasl. zákona č. 

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

neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) 

(ďalej len „Dodatok č. 4“) 

 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:  

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, 

Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ  

Osoby oprávnené rokovať:   

- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Veselka, námestník generálneho riaditeľa pre rozvoj a 

informatiku 

- vo veciach technických:  Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského 

IČO:  31 364 501 

IČ DPH:  SK2020480121 

DIČ:  2020480121 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:  SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

BIC/SWIFT kód:  SUBASKBX 

telefón, e-mail:  +421 2 2029 7705, gro220@zsr.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:   združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK  

Vedúci člen združenia 

Obchodné meno: ICM S.p.A. 

Sídlo: Viale dell´Industria 42, 361 00 Vicenza, Talianska republika 

Právna forma:  Akciová spoločnosť 

Registrácia:  Obchodný register Vicenza, číslo: 00184540276 

Štatutárny orgán:  Gianfranco Simonetto, predseda predstavenstva 

Darik Gastaldello, člen predstavenstva a poverený konateľ 

Osoby oprávnené rokovať:  

- vo veciach zmluvných:  Antonio Melidoro 

- vo veciach technických: Matteo Foffani 

IČO:  VI-229975  

IČ DPH:  IT02526350240 

DIČ:  00184540276  

telefón, e-mail:  +390444336111, dnv-sekretariat@jvicmvhs.com 
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Vedúci člen združenia je oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom 

organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby: 

Obchodné meno organizačnej zložky: ICM S.p.A., organizačná zložka 

Sídlo organizačnej zložky: Pribinova 25, 811 09 Bratislava 

Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka 

podniku zahraničnej osoby) 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 

Oddiel: Po, Vložka číslo: 7818/B  

IČO:  53 045 891 

DIČ: 4120214120 

IČ DPH: SK4120214120 

Vedúci organizačnej zložky: Edoardo Ruggia 

 

Člen združenia 

Obchodné meno: VÁHOSTAV - SK, a.s. 

Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma:  Akciová spoločnosť 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 

vložka číslo 5996/B 

Štatutárny orgán:    

JUDr. Jiří Skuhra - predseda predstavenstva 

Ing. Richard Púček - člen predstavenstva 

Ing. Eva Chudícová – člen predstavenstva 

 

Osoby oprávnené rokovať:  

- vo veciach zmluvných:  Ing. Richard Púček, riaditeľ divízie dopravných stavieb 

- vo veciach technických:             Ing. Peter Ferianec, riaditeľ výrobnej sekcie dopravných          

stavieb 

 

IČO:     31 356 648  

IČ DPH:  SK2020333216 

DIČ:  2020333216  

telefón, e-mail: +421 41 517 1111, dnv-sekretariat@jvicmvhs.com  

 

Bankový účet Zhotoviteľa: 

Bankový účet č.1: 

Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN:    SK82 7500 0000 0040 2844 9019 

BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX 

 

Bankový účet č.2: 

Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN:    SK 93 7500 0000 0002 2501 3443 

BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“) 
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Preambula 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.09.2020 Zmluvu o Dielo č. 01/2017, predmetom ktorej je 

vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a 

realizácia Diela s názvom: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna 

hranica SR/ČR“ (ďalej len „Zmluva“), ktorej neoddeliteľnú súčasť tvorí Dodatok č. 1 zo dňa 

28.11.2020, Dodatok č. 2 zo dňa 9.11.2021 a Dodatok č. 3 zo dňa 28.12.2021. 

Predmetom Dodatku č. 4 je vecné a finančné rozdelenie „Všeobecných položiek“ (najmä 

vyhotovenie projektovej dokumentácie a zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti) úseku 

A.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670) na časti: 

 časť A.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),  

 časť A.1.2: Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),  

 časť A.1.3: Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200) 

 časť A.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670) 

a úseku B.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670) na časti:  

 časť B.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)  

 časť B.1.2: Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800)  

 časť B.1.3: Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)  

 časť B.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670) 

za účelom, aby podmienky Zmluvy umožňovali Zhotoviteľovi plynulé pokračovanie 

v projekčnej činnosti, v majetkovo-právnom vysporiadaní a inžinierskej činnosti v takom 

objektívne uskutočniteľnom  rozsahu pre časti Stavby A patriace do úseku A.1 a časti Stavby 

B patriace do úseku B.1, pri ktorých je možné eliminovať alebo aspoň obmedziť nepriaznivé 

následky konania tretej strany (obce Plavecký Štvrtok). 

Predmetnou zmenou nedochádza k zmene Zmluvnej ceny (Akceptovanej zmluvnej hodnoty).  

Vzhľadom na existenciu nepredvídateľnej okolnosti spôsobenej treťou stranou, ktorej 

ukončenie zmluvné strany napriek náležitej starostlivosti nevedia objektívne predvídať, sú 

zmluvné strany uzrozumené s tým, že uzavretím Dodatku č. 4 dochádza k  predĺženiu pôvodnej 

Lehoty výstavby v úseku A.1 a v úseku B.1 z dôvodu nepredvídateľnej okolnosti, čím je 

splnená podmienka podľa § 18 ods.1 písm. c) ZoVO. Nová Lehota výstavby (13.05.2024) je 

určená na základe počtu dní, ktoré uplynuli odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného 

rozhodnutia pre Stavbu A v rozsahu úseku A.1 – časť UČS 1 a UČS 2 (21.03.2022) do dňa 

doručenia nesúhlasného záväzného stanoviska obce Plavecký Štvrtok pre Stavbu A v rozsahu 

úseku A.1 - časť UČS 3 (22.09.2022), t. j. predĺženie o 185 dní.  

Predmetom Dodatku č. 4 je aj zmena korešpondenčnej adresy Zhotoviteľa a úprava údajov na 

strane Zhotoviteľa v časti Zmluvné strany. Keďže touto zmenou nedochádza k:  

(i) zmene povahy alebo rozšíreniu rozsahu Zmluvy,  

(ii) doplneniu alebo podstatnej zmene pôvodných podmienok Zmluvy,  

(iii) zmene ekonomickej rovnováhy v prospech dodávateľa,  

táto zmena je zmenou nepodstatnou, vykonanou v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) ZoVO.  

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany v súlade s článkom 5 bod 5.2. Zmluvy dohodli na 

úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z Dodatku č. 4.  
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Článok 1 

Predmet Dodatku č. 4 

1.1. Údaje v časti Zmluvné strany sa menia tak, ako sú uvedené v časti Zmluvné strany 

Dodatku č. 4. 

1.2. V článku 1 Zmluvy v bode 1.3. sa ruší text: 

„  Úsek A.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)“ 

a nahrádza sa nasledujúcim textom:  

„   Úsek A.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670) 

Časť A.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – Zohor (mimo) (sžkm 1,384 – 11,750) 

Časť A.1.2: ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800) 

Časť A.1.3: Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200) 

Časť A.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)“. 

1.3. V článku 1 Zmluvy v bode 1.3. sa ruší text: 

„  Úsek B.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)“ 

a nahrádza sa nasledujúcim textom:  

„   Úsek B.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670) 

Časť B.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – Zohor (mimo) (sžkm 1,384 – 11,750) 

Časť B.1.2: ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800) 

Časť B.1.3: Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200) 

Časť B.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)“. 

1.4. V článku 1 Zmluvy v bode 1.5. sa ruší text: 

„ pre úsek A.1: ŽST DNV (mimo) – ŽST Malacky: 

 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR pre modernizáciu (bez 

zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 1.4.1, 

 vyhotovenie DSPRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 1.4.2., vrátane zabezpečenia PD pre potreby vykonania 

štátnej expertízy, 

 vyhotovenie DSRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) 

podľa bodu 1.4.5., 

 zabezpečenie súvisiacej IČ pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 1.4.3.,“ 

a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

  pre časť A.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – Zohor (mimo) (sžkm 1,384 – 11,750): 

 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR pre modernizáciu (bez 

zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 1.4.1., 

 vyhotovenie DSPRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 1.4.2., vrátane zabezpečenia PD pre potreby vykonania 

štátnej expertízy, 

 vyhotovenie DSRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) 

podľa bodu 1.4.5., 

 zabezpečenie súvisiacej IČ pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 1.4.3., 
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 pre časť A.1.2: ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800): 

 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR pre modernizáciu (bez 

zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 1.4.1., 

 vyhotovenie DSPRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 1.4.2., vrátane zabezpečenia PD pre potreby vykonania 

štátnej expertízy, 

 vyhotovenie DSRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) 

podľa bodu 1.4.5., 

 zabezpečenie súvisiacej IČ pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 1.4.3., 

 

 pre časť A.1.3: Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200): 

 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR pre modernizáciu (bez 

zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 1.4.1., 

 vyhotovenie DSPRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 1.4.2., vrátane zabezpečenia PD pre potreby vykonania 

štátnej expertízy, 

 vyhotovenie DSRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) 

podľa bodu 1.4.5., 

 zabezpečenie súvisiacej IČ pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 1.4.3., 

 

 pre časť A.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670): 

 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR pre modernizáciu (bez 

zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS), 

 vyhotovenie DSPRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 1.4.2., vrátane zabezpečenia PD pre potreby vykonania 

štátnej expertízy, 

 vyhotovenie DSRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) 

podľa bodu 1.4.5., 

 zabezpečenie súvisiacej IČ pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 1.4.3. 

1.5. V článku 1 Zmluvy v bode 1.5. sa ruší text: 

„ pre úsek B.1: ŽST DNV (mimo) – ŽST Malacky: 

 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR so zabezpečovacím zariadením 

a ERTMS (ETCS Level 2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.1., 

 vyhotovenie DSPRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.2., 

 vyhotovenie DSRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.5., 

 zabezpečenie súvisiacej IČ so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 

2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.3. okrem prieskumov, nakoľko 

sa požaduje využiť prieskumy pre úsek A.1.,“ 

a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„ pre časť B.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – Zohor (mimo) (sžkm 1,384 – 11,750): 

 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR so zabezpečovacím zariadením 

a ERTMS (ETCS Level 2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.1., 
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 vyhotovenie DSPRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.2., 

 vyhotovenie DSRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.5., 

 zabezpečenie súvisiacej IČ so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 

2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.3. okrem prieskumov, nakoľko 

sa požaduje využiť prieskumy pre úsek A.1, resp. pre časť A.1.1, 

 

 pre časť B.1.2: ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800): 

 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR so zabezpečovacím zariadením 

a ERTMS (ETCS Level 2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.1., 

 vyhotovenie DSPRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.2., 

 vyhotovenie DSRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.5., 

 zabezpečenie súvisiacej IČ so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 

2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.3. okrem prieskumov, nakoľko 

sa požaduje využiť prieskumy pre úsek A.1, resp. pre časť A.1.2, 

 

 pre časť B.1.3: Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200): 

 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR so zabezpečovacím zariadením 

a ERTMS (ETCS Level 2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.1., 

 vyhotovenie DSPRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.2., 

 vyhotovenie DSRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.5., 

 zabezpečenie súvisiacej IČ so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 

2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.3. okrem prieskumov, nakoľko 

sa požaduje využiť prieskumy pre úsek A.1, resp. pre časť A.1.3, 

 

 pre časť B.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670): 

 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR so zabezpečovacím zariadením 

a ERTMS (ETCS Level 2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.1., 

 vyhotovenie DSPRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.2., 

 vyhotovenie DSRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.5., 

 zabezpečenie súvisiacej IČ so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 

2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 1.4.3. okrem prieskumov, nakoľko 

sa požaduje využiť prieskumy pre úsek A.1, resp. pre časť A.1.4. 

1.6. V Prílohe k ponuke (Príloha č. 5.9.1. Zmluvy) v podčlánku 1.1.2.3 & 1.3 sa ruší text: 

„Korešpondenčná adresa združenia: 

združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK  

Priemyselná 6 

821 09 Bratislava“ 

a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„Korešpondenčná adresa združenia: 

združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK  
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Pezinská 5109/41 

901 01 Malacky“ 

1.7. V Prílohe k ponuke (Príloha č. 5.9.1 Zmluvy) v podčlánku 1.1.3.3 sa údaje menia 

nasledovne: 

Lehota výstavby 1.1.3.3 najneskôr do 13.05.2024 

1.8. V Požiadavkách Objednávateľa (Príloha č. 5.9.3. Zmluvy) v bode 3. sa ruší text: 

„ Úsek A.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)“ 

a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„ Úsek A.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670) 

Časť A.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – Zohor (mimo) (sžkm 1,384 – 11,750) 

Časť A.1.2: ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800) 

Časť A.1.3: Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)  

Časť A.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)“. 

1.9. V Požiadavkách Objednávateľa (Príloha č. 5.9.3. Zmluvy) v bode 3. sa ruší text: 

„  Úsek B.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)“ 

a nahrádza sa nasledujúcim textom:  

„   Úsek B.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670) 

Časť B.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – Zohor (mimo) (sžkm 1,384 – 11,750) 

Časť B.1.2: ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800) 

Časť B.1.3: Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200) 

Časť B.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)“. 

1.10. V Požiadavkách Objednávateľa (Príloha č. 5.9.3. Zmluvy) v bode 6. sa ruší text: 

„ pre úsek A.1: ŽST DNV (mimo) – ŽST Malacky: 

 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR pre modernizáciu (bez 

zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 5.1, 

 vyhotovenie DSPRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 5.2., 

 vyhotovenie DSRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) 

podľa bodu 5.5., 

 zabezpečenie súvisiacej IČ pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 5.3.,“ 

a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„ pre časť A.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – Zohor (mimo) (sžkm 1,384 – 11,750): 

 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR pre modernizáciu (bez 

zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 5.1, 

 vyhotovenie DSPRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 5.2.,  

 vyhotovenie DSRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) 

podľa bodu 5.5., 

 zabezpečenie súvisiacej IČ pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 5.3., 

 

 pre časť A.1.2: ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800): 
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 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR pre modernizáciu (bez 

zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 5.1, 

 vyhotovenie DSPRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 5.2.,  

 vyhotovenie DSRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) 

podľa bodu 5.5., 

 zabezpečenie súvisiacej IČ pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 5.3., 

 

 pre časť A.1.3: Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200): 

 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR pre modernizáciu (bez 

zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 5.1, 

 vyhotovenie DSPRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 5.2.,  

 vyhotovenie DSRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) 

podľa bodu 5.5., 

 zabezpečenie súvisiacej IČ pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 5.3., 

 

 pre časť A.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670): 

 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR pre modernizáciu (bez 

zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 5.1, 

 vyhotovenie DSPRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 5.2.,  

 vyhotovenie DSRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) 

podľa bodu 5.5., 

 zabezpečenie súvisiacej IČ pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia 

a ERTMS) podľa bodu 5.3.  

1.11. V Požiadavkách Objednávateľa (Príloha č. 5.9.3. Zmluvy) v bode 6. sa ruší text: 

„ pre úsek B.1: ŽST DNV (mimo) – ŽST Malacky: 

 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR so zabezpečovacím zariadením 

a ERTMS (ETCS Level 2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.1., 

 vyhotovenie DSPRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.2., 

 vyhotovenie DSRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.5., 

 zabezpečenie súvisiacej IČ so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 

2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.3. okrem prieskumov, nakoľko 

sa požaduje využiť prieskumy pre úsek A.1.,“ 

a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„ pre časť B.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – Zohor (mimo) (sžkm 1,384 – 11,750): 

 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR so zabezpečovacím zariadením 

a ERTMS (ETCS Level 2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.1., 

 vyhotovenie DSPRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.2., 

 vyhotovenie DSRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.5., 
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 zabezpečenie súvisiacej IČ so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 

2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.3. okrem prieskumov, nakoľko 

sa požaduje využiť prieskumy pre úsek A.1, resp. pre časť A.1.1, 

 

 pre časť B.1.2: ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800): 

 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR so zabezpečovacím zariadením 

a ERTMS (ETCS Level 2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.1., 

 vyhotovenie DSPRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.2., 

 vyhotovenie DSRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.5., 

zabezpečenie súvisiacej IČ so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 

2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.3. okrem prieskumov, nakoľko 

sa požaduje využiť prieskumy pre úsek A.1, resp. pre časť A.1.2, 

 

 pre časť B.1.3: Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200): 

 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR so zabezpečovacím zariadením 

a ERTMS (ETCS Level 2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.1., 

 vyhotovenie DSPRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.2., 

 vyhotovenie DSRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.5., 

zabezpečenie súvisiacej IČ so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 

2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.3. okrem prieskumov, nakoľko 

sa požaduje využiť prieskumy pre úsek A.1, resp. pre časť A.1.3, 

 

 pre časť B.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670): 

 vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR so zabezpečovacím zariadením 

a ERTMS (ETCS Level 2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.1., 

 vyhotovenie DSPRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.2., 

 vyhotovenie DSRS so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 2, 

GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.5., 

zabezpečenie súvisiacej IČ so zabezpečovacím zariadením a ERTMS (ETCS Level 

2, GSM-R) na modernizovanej trati podľa bodu 5.3. okrem prieskumov, nakoľko 

sa požaduje využiť prieskumy pre úsek A.1, resp. pre časť A.1.4. 

 

1.12. V ocenenom Súpise položiek (časť 1 Preambula a časť 2 Súpis položiek) (Príloha č. 5.9.4. 

Zmluvy) sa v časti 2 Súpis položiek mení tabuľka s názvom „Stavba A: ŽSR, 

Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR Rekapitulácia 

Všeobecné položky“ nasledovne: 

 

Názov Cena celkom v EUR 

Všeobecné položky - časť A.1.1 (sžkm 1,384 – 11,750) 2 655 215,40 

Všeobecné položky - časť A.1.2 (sžkm 11,750 – 13,800) 1 981 260,43 

Všeobecné položky - časť A.1.3 (sžkm 13,800 – 23,200) 2 090 867,50 

Všeobecné položky - časť A.1.4 (sžkm 23,200 – 25,670) 2 229 235,57 
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Všeobecné položky - časť A.2.1.1 (sžkm 71,600 – 72,750) 339 244,45 

Všeobecné položky - časť A.2.1.2 (sžkm 72,750 – 74,900) 2 487 792,65 

Všeobecné položky - časť A.2.2 (sžkm 68,090 – 71,600) 1 231 227,00 

Spolu: 13 014 843,00 

 

1.13. V ocenenom Súpise položiek (časť 1 Preambula a časť 2 Súpis položiek) (Príloha č. 5.9.4. 

Zmluvy) sa v časti 2 Súpis položiek mení tabuľka s názvom „Stavba B: ŽSR, 

Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR 

Rekapitulácia Všeobecné položky“ nasledovne: 

 

Názov Cena celkom v EUR 

Všeobecné položky - časť B.1.1 (sžkm 1,384 – 11,750) 213 240,40 

Všeobecné položky - časť B.1.2 (sžkm 11,750 – 13,800) 265 690,42 

Všeobecné položky - časť B.1.3 (sžkm 13,800 – 23,200) 204 642,05 

Všeobecné položky - časť B.1.4 (sžkm 23,200 – 25,670) 176 267,13 

Všeobecné položky - časť B.2. 283 231,50 

Všeobecné položky - časť B.3.1.  149 358,00 

Všeobecné položky - časť B.3.2.  160 750,50 

Spolu: 1 453 180,00 

 

1.14. V ocenenom Súpise položiek (časť 1 Preambula a časť 2 Súpis položiek) (Príloha č. 5.9.4. 

Zmluvy) sa v časti 2 Súpis položiek mení tabuľka s názvom „Stavba A: ŽSR, 

Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR Úsek A.1: 

ŽST DNV (mimo) – ŽST Malacky Všeobecné položky“ nasledovne:
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Úsek A.1  

(sžkm 1,384 – 25,670) 
Časť A.1.1  

(sžkm 1,384 – 11,750) 
Časť A.1.2  

(sžkm 11,750 – 13,800) 
Časť A.1.3  

(sžkm 13 800 – 23,200) 
Časť A.1.4  

(sžkm 23,200 – 25,670)    
(A)=(B)+(C)+(D)+(E) (B) (C) (D) (E) 

P.č. Názov M.j. 
Cena celkom 

v EUR 

Cena celkom 

v EUR 

Cena celkom 

v EUR 

Cena celkom 

v EUR 

Cena celkom 

v EUR 

1. 

Zlúčená dokumentácia stavebného 

zámeru a dokumentácie pre územné 

rozhodnutie (DSZ/DÚR) 
p.s. 1 170 485,50 351 145,65 257 506,80 269 211,67 292 621,38 

2. 

Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR) - 

všetky činnosti okrem prieskumov  p.s. 293 508,00 85 977,10 65 718,13 68 188,66 73 624,11 

3. 

Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR) - 

zabezpečenie všetkých potrebných 

prieskumov 

p.s. 1 386 025,50  415 807,65 304 925,60 318 785,87 346 506,38 

4. 

Dokumentácia pre stavebné povolenie v 

podrobnostiach pre realizáciu stavby 

(DSPRS) 

p.s. 3 102 142,00  908 709,20 694 587,80 720 699,00 778 146,00 

5. 
Inžinierska činnosť (IČ DSPRS ) - všetky 

činnosti okrem MPV 
p.s. 730 329,00 213 934,80 163 524,90 169 672,30 183 197,00 

6. 
Inžinierska činnosť (IČ DSPRS ) - 

majetkovo-právne vysporiadanie (MPV) 
p.s. 920 467,50  269 632,80 206 098,00 213 846,00 230 890,70 

7. 

Záchranný archeologický výskum podľa 

požiadaviek príslušného pamiatkového 

úradu, vrátane archeologického dohľadu 
p.s. 101 395,00  43 194,30 8 517,20 39 544,00 10 139,50 

8. 
Inžinierska činnosť (IČ počas realizácie 

stavby)  
p.s. 796 917,00  233 440,40 178 434,60 185 142,00 199 900,00 

9. 
Dokumentácia skutočného realizovania 

stavby (DSRS) 
p.s. 455 309,40  133 373,50 101 947,40 105 778,00 114 210,50 

Spolu:  8 956 578,90 2 655 215,40 1 981 260,43 2 090 867,50 2 229 235,57 
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a zároveň sa v názve tabuľky pred text „Všeobecné položky“ dopĺňa text: 

„Časť A.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – Zohor (mimo) (sžkm 1,384 – 11,750) 

  Časť A.1.2: ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800) 

  Časť A.1.3: Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)  

  Časť A.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)“. 

 

1.15. V ocenenom Súpise položiek (časť 1 Preambula a časť 2 Súpis položiek) (Príloha č. 5.9.4. 

Zmluvy) sa v časti 2 Súpis položiek mení tabuľka s názvom „Stavba B: ŽSR, 

Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR Úsek B.1: 

ŽST DNV (mimo) – ŽST Malacky Všeobecné položky“ nasledovne:
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Úsek B.1  

(sžkm 1,384 – 25,670) 
Časť B.1.1  

(sžkm 1,384 – 11,750) 
Časť B.1.2  

(sžkm 11,750 – 13,800) 
Časť B.1.3  

(sžkm 13 800 – 23,200) 
Časť B.1.4  

(sžkm 23,200 – 25,670) 
 

  
(A)=(B)+(C)+(D)+(E) (B) (C) (D) (E) 

P.č. Názov M.j. 
Cena celkom 

v EUR 

Cena celkom 

v EUR 

Cena celkom 

v EUR 

Cena celkom 

v EUR 

Cena celkom 

v EUR 

1. 

Zlúčená dokumentácia stavebného zámeru 

a dokumentácie pre územné rozhodnutie 

(DSZ/DÚR) 
p.s. 160 285,50 39 750,80 49 528,22 38 147,95 32 858,53 

2. 
Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR) 

p.s. 65 565,00 16 260,10 20 259,60 15 604,50 13 440,80 

3. 

Dokumentácia pre stavebné povolenie v 

podrobnostiach pre realizáciu stavby 

(DSPRS) 

p.s. 405 526,50 100 570,60 125 307,70 96 515,30 83 132,90 

4. 
Inžinierska činnosť (IČ DSPRS ) - všetky 

činnosti okrem MPV 
p.s. 92 070,00 22 833,40 28 449,50 21 912,70 18 874,40 

5. 
Inžinierska činnosť (IČ DSPRS ) - 

majetkovo-právne vysporiadanie (MPV) 
p.s. 23 715,00 5 881,30 7 327,90 5 644,20 4 861,60 

6. 
Inžinierska činnosť (IČ počas realizácie 

stavby)  
p.s. 70 549,00 17 496,20 21 799,60 16 790,70 14 462,50 

7. 
Dokumentácia skutočného realizovania 

stavby (DSRS) 
p.s. 42 129,00 10 448,00 13 017,90 10 026,70 8 636,40 

Spolu:  859 840,00 213 240,40 265 690,42 204 642,05 176 267,13 
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a zároveň sa v názve tabuľky pred text „Všeobecné položky“ dopĺňa text: 

„Časť B.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – Zohor (mimo) (sžkm 1,384 – 11,750) 

  Časť B.1.2: ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800) 

  Časť B.1.3: Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)  

  Časť B.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670“. 

 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že finančné rozdelenie položiek „Stavebné práce – úsek A.1“  

a „Stavebné práce – úsek B.1“ bude predmetom ďalšieho dodatku. 

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že predĺženie Lehoty výstavby sa týka len pôvodného úseku 

A.1: ŽST DNV (mimo) – ŽST Malacky a pôvodného úseku B.1 DNV (mimo) – Malacky 

(sžkm 1,384 – 25,670), čo je povinný Zhotoviteľ zohľadniť v harmonograme prác, ktorý 

Zhotoviteľ predloží bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 4.  

2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku č. 4 je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

(ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež každý jemu známy Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek 

rade, ktorý je partnerom verejného sektora, je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku č. 4 má ako partner 

verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre 

Objednávateľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky 

povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú 

osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia 

podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa 

Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa, resp. oprávnenej osoby. 

2.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu Dodatku č. 4 predložil Objednávateľovi aktuálny 

zoznam Podzhotoviteľov podieľajúcich sa na plnení Zmluvy.Uzavretím Dodatku č. 4 nie 

sú dotknuté ani vysporiadané procesy, ktoré ku dňu podpisu Dodatku č. 4 prebiehajú v 

súvislosti so Zmenami požadovanými a nárokmi oznámenými zo strany Zhotoviteľa, ani 

žiadne práva a nároky Zhotoviteľa, ktoré mu patria alebo budú patriť v súvislosti 

s okolnosťami, ktoré viedli Zmluvné strany k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 4, vrátane 

práva na ďalšie predĺženie Lehoty výstavby alebo v súvislosti s rozdelením Stavby 

A v rozsahu úseku A.1 a Stavby B v rozsahu úseku B.1 na jednotlivé časti v zmysle tohto 

Dodatku č. 4. Uzavretím Dodatku č. 4 nie je dotknutý zánik tých povinností Zhotoviteľa 

splnením, ktoré už boli zo strany Zhotoviteľa do účinnosti Dodatku č. 4 splnené, a to aj 

v prípade, ak by inak príslušné povinnosti Zhotoviteľa, ktoré už medzičasom zanikli 

splnením, boli zmenami, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 4, dotknuté. Pre vylúčenie 

pochybností platí, že tento Dodatok č. 4 nie je možné považovať za dohodu, ktorou by 

medzi Zmluvný stranami boli urovnané a upravené práva a nároky Zhotoviteľa voči 

Objednávateľovi súvisiace s konaním obce Plavecký Štvrtok v súvislosti s povoľovacími 

konaniami týkajúcimi sa Stavby A, ako aj Stavby B.    

2.5. Dodatok č. 4 je vypracovaný v trinástich vyhotoveniach, z ktorých desať obdrží 

Objednávateľ a tri Zhotoviteľ.  

2.6. Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené 

Dodatkom č. 4 zostávajú v platnosti bez zmeny.  
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2.7. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť 

v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu 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. Objednávateľ v deň zverejnenia 

oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že Dodatok č. 4 bol zverejnený. Zhotoviteľ bezodkladne 

e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie. 

 

V mene Objednávateľa:    V mene Zhotoviteľa: 

 

Železnice Slovenskej republiky   združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK 

 

Vedúci člen združenia  

ICM S.p.A.  

V Bratislave dňa 22.12.2022    Vo Vicenze dňa 19.12.2022    

                                       

Ing. Miloslav Havrila, v.r. Gianfranco Simonetto, v.r.  

generálny riaditeľ predseda predstavenstva 

podpis + pečiatka podpis 

 

 Darik Gastaldello, v.r. 

 člen predstavenstva a poverený konateľ 

                  podpis 

 

 

Člen združenia 

 

VÁHOSTAV - SK, a.s.  

 

       V Bratislave dňa 19.12.2022 

 

  

                                                                                  podpis 

Ing. Richard Púček, v.r.  

člen predstavenstva 

 

 

podpis 

Ing. Eva Chudícová, MBA, v.r.  

člen predstavenstva 


