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                                      Dodatok č. 1  

ku Zmluve č. 76/05/2020/RV 

  por. č.  246/02/2020 
o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

Správca pozemnej komunikácie:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ 

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  

 Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 

ďalej len “ správca“ 

Stavebník : SPOJSTAV spol. s r.o.  Spišská Nová Ves 

Štatutárny orgán: Miroslav Neuwirth -  konateľ spoločnosti  

Korešpondenčná adresa: Sadová 9, 052 01  Spišská Nová Ves  

IČO: 31 720 986 

DIČ: 2020504530 

IČ DPH: SK2020504530 

Právna forma: Spoločnosť s určením obmedzeným zapísaná v  

 obchodnom registri 

 Okr. súdu Košice l., oddiel: Sro, vložka číslo 7315/V                                                             

Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

IBAN: SK7111110000006609014004 

SWIFT/BIC UNCRSKBX 

Spojenie: tel.:  053/441 11 77 

 Fax: 053/441 22 58 

 e-mail: jan.lizak@spojstav.sk 

 mobil : 0911 049 511 
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ČI. II 

 

Zmluvné strany uzatvárajú dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa mení Zmluva č. 

76/05/2020/RV predmet stavby „INS_FTTH_RV_STTN_01_Slavošovce“ zo dňa 

12.06.2020  (ďalej len „zmluva“) nasledovne: 

 

 

 

1.V článku III. bod 1 zmluvy sa vypúšťa doterajší text: 

 

  Pri realizovaní optickej siete dôjde 5x ku križovaniu vedenia s cestou č. III/3040 pretlakom  

  a v súbehu s cestou č. III/3040 a III/3041. Navrhovaná trasa  optickej siete bude viesť  

  križovaním v  kumulatívnom staničení 6,994 ckm , 7,221 ckm , 7,339 ckm, 7,451 ckm,  

  8,190 ckm cesty č. III/3040  a v súbehu  s cestami č. III/3040 a III/3041. 

 

 

  a  nahrádza sa textom: 

 

 

   Pri realizovaní optickej siete dôjde 4 x ku križovaniu vedenia s cestou č. III/3040 pretlakom, 

  1x ku križovaniu vedenia s cestou III/3040 prekopom  a v súbehu s cestou č. III/3040 . 

   Navrhovaná trasa  optickej siete bude viesť križovaním – pretlakom v  kumulatívnom   

   staničení 6,994 ckm , 7,221 ckm , 7,451 ckm, 8,190 ckm , križovaním – prekopom  

   v  kumulatívnom  staničení 7,350 ckm  pred rodinným domom č. 115 v intraviláne  

   obce Slavošovce cesty č. III/3040  a v súbehu  s cestami č.  III/3040 a III/3041. 
   
 

2. V článku III. bod 3 zmluvy sa vypúšťa doterajší text: 

 

   Doba dočasného  zvláštneho užívania pozemnej komunikácie :  

 

   od nadobudnutia rozhodnutia OU-RV-OCDPK-2020/002929-002 zo dňa 14.04.2020  

  

                                                                                                     do 30.09.2020. 

                                                                                                
   a  nahrádza sa textom: 

 

 

   Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie :      

 

 

    od nadobudnutia rozhodnutia OU-RV-OCDPK-2020/002929-002 zo dňa 14.04.2020  

  

                                                                                                     do 30.09.2020      a 

 

   od nadobudnutia rozhodnutia OU-RV-OCDPK-2020/002929-005 zo dňa 12.06.2020      

                                                                                          

                                                                                                                  do  30.07.2020     .      

 

 



3 

3.   V článku IV. bod 5 zmluvy sa vypúšťa doterajší text: 

   

v stanovisku Okresného úradu Rožňava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

na zvláštne užívanie cesty pod číslom OU-RV-OCDPK-2020/002929 –002  zo dňa 

14.04.2020 ,v určení použitia dopravného značenia pod číslom OU-RV – OCDPK-2020/ 

002930-003 zo dňa 01.04.2020, ako aj v stanovisku Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja pod číslom IU – 2018/787 - 988 zo dňa 05.02.2018  a Úradu. 

 

 

a  nahrádza sa textom: 

 

 

v rozhodnutí Okresného úradu Rožňava, odbor cestnej dopravy a pozemných  

komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom  OU-RV-OCDPK-2020/ 002929- 

002 zo dňa  14.04.2020 a rozhodnutí OU-RV-OCDPK-2020/002929-005 zo dňa 

12.06.2020,v určení použitia dopravného značenia pod číslom OU-RV – OCDPK-2020/ 

002930-003 zo dňa   01.04.2020, ako aj v  stanovisku Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja pod číslom IU – 2018/787 - 988 zo dňa 05.02.2018 a stanovisku 

ITU – 2020/2007-5317 zo dňa 02.06.2020 a Úradu. 

 

 

                                                      Čl. III 
 

1) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

2) Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.    

3) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

4) Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch /4/ vyhotoveniach, z ktorých dve /2/ sú určené pre 

správcu a dve /2/ pre stavebníka. 

5) Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom na tomto dodatku potvrdzujú, že tento 

dodatok nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jeho 

jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a 

slobodnej vôle, a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

V Košiciach dňa:     V Spišskej Novej Vsi  dňa: 

        Správca:                   Stavebník: 

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

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA            p. Miroslav Neuwirth  

         generálny riaditeľ         konateľ    

 

                    
   


