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Dodatok č. 6 k ZMLUVE O DIELO číslo Z1/2016/023/15 

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „Dodatok“) 

 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 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. Igor Polák, generálny riaditeľ 

IČO: 31 364 501 

IČ DPH: SK2020480121 

DIČ: 2020480121 

Bankové spojenie:  

IBAN:   

SWIFT kód:   

Adresa pre doručovanie: 

písomností: Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Tel. č., e-mail:   

 

a 

 

Zhotoviteľ: „Združenie Nimnica“ 

Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s. 

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava 

Právna forma: Akciová spoločnosť 

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

vložka číslo: 581/B 

Štatutárny orgán: predstavenstvo, konajúce dvoma členmi predstavenstva, 

ktorých mená a funkcia je uvedená v podpisovej doložke 

Dodatku 

IČO: 31 333 320 

IČ DPH: SK7120000206 

DIČ: 2020372497 

Adresa pre doručovanie: 

písomností: Združenie Nimnica, Nosice 35, 020 01 Púchov 
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Člen združenia: S u b t e r r a  a.s. 

Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika 

Právna forma: Akciová spoločnosť 

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka: 

1383 

Štatutárny orgán: predstavenstvo, konajúce dvoma členmi predstavenstva, 

ktorých mená a funkcia je uvedená v podpisovej doložke 

Dodatku 

IČO: 453 09 612 

IČ DPH: CZ45309612 

DIČ: 45309612 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

SWIFT/BIC:  

oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom: 

 Subterra a.s. – organizačná zložka Slovenská republika 

Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 

zastúpená: Ing. Martin Plíva, vedúci organizačnej zložky 

IČO: 36 354 678 

DIČ: 2022184120 

IČ DPH: SK2022184120 

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

vložka číslo: 1365/B  

 

 

Člen združenia: TSS GRADE, a.s. 

Sídlo: Dunajská 48, 811 08 Bratislava 

Právna forma: Akciová spoločnosť 

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

vložka č.: 5590/B 

Štatutárny orgán: predstavenstvo, konajúce dvoma členmi predstavenstva, 

ktorých mená a funkcia je uvedená v podpisovej doložke 

Dodatku 

IČO: 35 802 723 

IČ DPH: SK2020281571 

DIČ: 2020281571 

 

 

Člen združenia: Elektrizace železnic Praha a.s. 

Sídlo: nám. Hrdinů 1693/4a, 14000 Praha 4 – Nusle, Česká republika 

Právna forma: Akciová spoločnosť 

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka: 

1809 

Štatutárny orgán: predstavenstvo, konajúce dvoma členmi predstavenstva, 

ktorých mená a funkcia je uvedená v podpisovej doložke 

Dodatku 

IČO: 47 115 921 

IČ DPH: CZ47115921 

DIČ: 47115921 
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podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej 

právnickej osoby:  

 Elektrizace železnic Praha a.s., organizačná zložka 

Sídlo: Rosinská cesta 1/8223, 010 08 Žilina, Slovenská republika 

zastúpená: Peter Krkoš, vedúci organizačnej zložky 

IČO: 47 352 191 

DIČ: 4020032247 

IČ DPH: SK4020032247 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Po, vložka 

číslo: 10361/L 

 

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 

Preambula 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.07.2016 Zmluvu o dielo č. Z1/2016/023/15 v znení Dodatku 

č. 1 zo dňa 25.10.2018, Dodatku č. 2 zo dňa 26.03.2019, Dodatku č. 3 zo dňa 

03.07.2019, Dodatku č. 4 zo dňa 28.08.2019 a Dodatku č. 5 zo dňa 21.11.2019, predmetom 

ktorej je realizácia stavebných prác (Diela) na stavbe s názvom: „ŽSR, Modernizácia trate 

Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“ (ďalej len „Zmluva“) a ktorej 

súčasťou sú Všeobecné podmienky „Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné 

a inžinierske diela projektované objednávateľom“ (ďalej aj iba ako „FIDIC“). 
 

Počas realizácie Diela boli zistené aj také skutočnosti, ktoré z hľadiska stavebnotechnickej 

vecnosti odôvodňujú predĺženie Lehoty výstavby. Podrobný opis skutočností odôvodňujúcich 

predĺženie Lehoty výstavby v členení podľa jednotlivých ucelených častí stavby resp. 

stavebných objektov / prevádzkových súborov je uvedený v článku 1 Dodatku. 
 

Zmeny Zmluvy je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) 

a písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 
 

Článok 1 

Opis skutočností odôvodňujúcich predĺženie Lehoty výstavby podľa jednotlivých 

UČS / SO/PS 

UČS 44 – pôvodný zmluvný termín 40 mesiacov   (do 06.01.2020) 

UČS 45 – pôvodný zmluvný termín 24 mesiacov   (do 06.09.2018) 

UČS 46 – pôvodný zmluvný termín 24,5 mesiaca  (do 20.09.2018) 

UČS 47 – pôvodný zmluvný termín 26,75 mesiaca  (do 27.11.2018) 

UČS 00 – pôvodný zmluvný termín 27,5 mesiaca  (do 20.12.2018) 

 

UČS 44 

 

1. SO 44.32.02 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽELEZNIČNÝ SPODOK- 

Zhotoviteľ dňa 7.10.2016 začal vykonávať výskum, pričom v úseku nžkm 160,500 po 

nžkm 160,700 bolo objavené „sídlo púchovskej kultúry“. Stavebné práce na stavebnom 

objekte SO 44.32.02 mali byť podľa platného HMG realizované v lehote od 28.10.2016 

do 23.11.2018 v dĺžke 757 dní. Z dôvodu vykonávania predstihového záchranného 

výskumu a následne plošného archeologického výskumu je odôvodnené predĺženie 

Lehoty výstavby v trvaní 246 dní. Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. 
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2. SO 44.35.28 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA ROZVODOV NN 

SSE ŽILINA neprimerane dlhé obdobie na vyjadrenie sa k podkladom k zmluve 

o preložke zo strany správcu (Stredoslovenská distribučná, a.s.), ktoré zapríčinilo 

zdržanie ovplyvňujúce začiatok výstavby stavebných objektov tunela Milochov v trvaní 

162 dní (1.12.2016 – 23.8.2017). Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO. 

 

3. SO 44.33.37 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL MILOCHOV, 

VÝCHODNÝ PORTÁL, preložka vedenia  

SO 44.35.28 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA ROZVODOV NN 

SSE ŽILINA.  

i) pre prieťahy vlastníka SSE Žilina, nebolo možné zabezpečiť preschválenie, resp. 

opätovné posúdenie nimi požadovanej zmeny PD spracovanej v štandardoch SSE-

D. Zdržanie predstavuje 33 dní (21.7.2017 – 23.8.2017). Zmena je v súlade s § 18 

ods. 1 písm. b) ZVO. 

ii) geologické poruchy spôsobujúce padanie čela portálu a zastavenie prác. Nutné 

doprojektované zaistenie čela a pravého svahu portálu. Z titulu havarijného stavu 

deformácií prevedená trysková injektáž. Uvedené znamenalo zdržanie 166 dní 

(26.8.2017 – 8.2.2018). Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. 

iii) ďalšie súvisiace opatrenia – realizácia mikropilotových dáždnikov, lanové a čelbové 

kotvy, odvodňovacie vrty s dopadom na celkové zdržanie o 35 dní (8.2.2018 –

15.3.2018). Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. 

 

4. SO 44.33.30 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL DIEL, TUNELOVÁ 

RÚRA – oneskorené začatie a prerušenie prác z dôvodu prekročenia kritického stavu 

deformácií primárneho ostenia tunela v trvaní 69 dní (15.3.2018 – 4.5.2018). Zmena je 

v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. 

 

5. SO 44.33.35 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL MILOCHOV, 

TUNELOVÁ RÚRA, zdržanie v trvaní 125 dní z dôvodu zmeny PD /zmena 

vystrojovacích tried, kde pôvodne predpokladané „VT Va“ a „VT Vb“ boli nahradené 

„VT VI“ resp. „VT Vc“/. 

Na tomto stavebnom objekte je aktuálne (ku dňu uzatvorenia Dodatku) uvažované 

predpokladané zdržanie z dôvodov zastihnutej rozdielnej geológie ako pôvodne 

uvažovanej v trvaní 574 dní, s predpokladom ukončenia tohto stavebného objektu 

8/2021. Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. 

 

 

UČS 45 

 

6. SO 45.32.02 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽELEZNIČNÝ SPODOK a SO 45.32.01 

Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽELEZNIČNÝ ZVRŠOK je možné ukončiť až po 

ukončení činností na SO 44.33.35 a spustení vlakovej dopravy cez tento SO.  

Vyššie v tomto článku uvedené okolnosti mali celkový dopad na harmonogram 

ukončenia, resp. úpravu POV a tiež dopad na výlukovú etapizáciu stavby na UČS 45 

nasledovne:  

pre koľaj č.1 (úsek nžkm 166,700-166,982) spolu s etapou A2.4 - t.j. 16.09.2021, 

pre koľaj č.2 (úsek nžkm 166,700-166,986) spolu s etapou A3.2 - t.j. 15.12.2021. 

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. 
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UČS 46 a UČS 47 

 

7. Z dôvodu posunu začiatku výlukových etáp v rámci Stavby, v nadväznosti na termín 

podpísania zmluvy o dielo a odovzdania staveniska Zhotoviteľovi ako i úpravu POV, 

boli zrealizované jednotlivé PS a SO s tým, že na týchto UČS bola tzv. Technicko-

bezpečnostná skúška vykonaná až v 10/2019. 

 

UČS 00 

 

8. PS 00.21.30 Žst. PÚCHOV, PÚCHOV - ŽILINA, ETCS bude možné dokončiť až po 

zameraní polôh prvkov v koľajisku na základe geodetického zamerania prvkov 

samostatne pri 1.TK a 2.TK, kde sa vyžaduje spracovanie projektovej dokumentácie 

a softvéru pre elektronické stavadlo. 

 

Ostatné okolnosti majúce vplyv na predĺženie Lehoty výstavby: 

UČS 44, 45, 46 a 47 - vyššia moc, povodeň z prelomu apríl/máj 2017 – vznik časového nároku 

v trvaní 29 dní. Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. 

 

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, skutočnosti odôvodňujúce predĺženie Lehoty 

výstavby tak a v rozsahu v akom sú uvedené v texte vyššie, pre účely uzatvorenia tohto 

Dodatku v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, potvrdil a odsúhlasil taktiež Stavebný 

dozor. 

Vzhľadom na uvedené, sa Zmluvné strany dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva 

z článku 2 Dodatku: 
 

Článok 2 

Predmet Dodatku – predĺženie Lehoty výstavby 

1. Na základe skutočností opísaných v článku 1, sa Zmluvné strany dohodli na predĺžení 

Lehoty výstavby a teda zmene položky Lehota výstavby podčlánok 1.1.3.3. Prílohy 

k ponuke takto: 
 

Položka 

Podčlánky 

Zmluvných 

podmienok 

Údaje 

Lehota výstavby 1.1.3.3 

UČS 00 – 5 mesiacov po skončení 

posledného UČS 

UČS 44 – 15.12.2021 

UČS 45 – 15.12.2021 

UČS 46 – 31.12.2019 

UČS 47 – 31.12.2019 
 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku 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 ako partner verejného sektora 

alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o 
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RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má 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. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu Dodatku predložil Objednávateľovi aktuálny 

zoznam Podzhotoviteľov podieľajúcich sa na plnení Zmluvy. 

3. Dodatok je vypracovaný v desiatich vyhotoveniach, z ktorých osem obdrží Objednávateľ 

a dve Zhotoviteľ. 

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

Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny. Pre vylúčenie pochybností platí, že ak v tomto 

Dodatku nie je výslovne uvedené inak, akékoľvek prípadné nároky Zmluvných strán, ktoré 

nie sú týmto Dodatkom vyriešené a výslovne uzavreté, nie sú týmto Dodatkom nijako 

dotknuté. 

5. Dodatok 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 bol zverejnený. Zhotoviteľ bezodkladne e-

mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.  

V Bratislave, dňa 19.12.2019   

 

Za Železnice Slovenskej republiky 

 

 

..............................  

Ing. Igor Polák  

generálny riaditeľ  

 

V Bratislave, 

 

Za Doprastav, a.s., dňa: 18.12.2019 

 

 

..................................  ................................... 

Mgr. Roman Guniš Ing. Peter Milan 

člen predstavenstva člen predstavenstva 

 

 

Za TSS GRADE, a.s., dňa: 18.12.2019 

 

 

..................................  ................................... 

Ing. Dušan Chovanec  Ing. Marek Choma 

predseda predstavenstva  člen predstavenstva 
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v Prahe, 

 

Za S u b t e r r a  a.s., dňa: 16.12.2019 

 

 

 

..................................  ................................... 

Ing. Ondřej Fuchs  Ing. Jiří Tesař  

predseda predstavenstva  člen predstavenstva 

 

 

Za Elektrizace železnic Praha a.s., dňa: 16.12.2019 

 

 

 

..................................  ................................... 

Ing. Luděk Valtr  Ing. Radim Kotlář 

predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva 


