
D O D A T O K   č. 4 
 

k Zmluve na údržbu ciest I. triedy č. objednávateľa Z – 551/2016,  

č. poskytovateľa 141/07/2016/SCKSK zo dňa 21.07.2016    

(ďalej len ako „ dodatok č. 4“) 

 

  Zmluvné strany 
 

1.1 Objednávateľ:  Slovenská správa ciest 

 Sídlo:   Miletičova 19, 826 19 Bratislava  

Štatutárny orgán:   JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD., generálna riaditeľka 

Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt  

a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07. 12. 

1995 v úplnom znení číslo 316/M-2005 zo 14. februára 2005 zmenenú 

rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11 mája 2006 a naposledy zmenenú 

rozhodnutím MDPT SR č. 86 zo dňa 22. mája 2008, zmenenou 

rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014,zmenené 

rozhodnutím MDVRR SR č.24 zo dňa 22.3.2016 a naposledy zmenené 

rozhodnutím MDVRR SR č.25 zo dňa 22.3.2016 

Osoba oprávnená  

uzavrieť zmluvu: Ing. Gabriela Mareková, riaditeľka 

Investičná výstavba a správa ciest Košice, Slovenská správa ciest 

 Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 

Osoby oprávnené na  

rokovanie vo veciach  

- zmluvných:   Mgr. Katarína Raffaelisová, právny referát 

- technických:  Ing. Peter Seman, námestník úseku správy a prevádzky ciest  

- cenových:  Jozef Prokop 

   Ján Čičik 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000135433/8180 

IBAN:   SK44 8180 0000 0070 0013 5433 

IČO:   00 33 28 

DIČ:   2021067785 

Telefón:   055/7277200 

Fax:   055/7277222 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

1.2 Poskytovateľ:   Správa ciest Košického samosprávneho kraja (ďalej aj SC KSK) 

 Sídlo:   Námestie Maratónu Mieru1, 042 66 Košice 

        Korešpondenčná adresa:    Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Právna forma:    Príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 

zriaďovacou listinou č. 5914/2010-RU 16/40617  zo dňa 23.12.2010 

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

 

Osoby oprávnené na rokovanie 

- vo veciach zmluvných:     Mgr. Zuzana Slivenská, riaditeľka úseku podpory riadenia 

- vo veciach technických: JUDr. Matúš Kandrik 



 

         Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

         IBAN:   SK68 8180 0000 0070 0040  9705 

         IČO:   35555777 

 DIČ:     2021772544 

 Telefón:  055/789 49 31         

 E-mail:   scksk@scksk.sk  

 (ďalej len „Poskytovateľ“)  

 (Objednávateľa a Poskytovateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 

 

 

Článok  1 

Predmet plnenia 

 

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou na údržbu ciest I. triedy, čl. 11 Záverečné ustanovenia, bod 

11.3. dohodli na týchto zmenách: 

 

1. Článok 4 Čas plnenia bod 4.1 sa mení nasledovne:  

 

„Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 30.09.2021. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo na predĺženie platnosti zmluvy na základe opcie o rok, t. j. do 

30.09.2022 za totožných zmluvných podmienok. Uplatnenie opcie Objednávateľ písomne oznámi 

Poskytovateľovi najneskôr do 01.07.2021 (vrátane). V prípade neuplatnenia práva opcie 

v uvedenej lehote toto právo zaniká.“ 

 

2. Článok 5 Práva a povinnosti zmluvných strán bod 5.1.6 sa mení nasledovne: 

 

„Režim zimnej služby v termínoch od 01.11. do 31.3. príslušného kalendárneho roka sa riadi 

oznámením zo strany objednávateľa. V prípade priaznivých klimatických podmienok po 1.11. 

prípadne pred 31.3. (t. j. neskorší začiatok resp. skoršie ukončenie zimnej služby) bude posielanie 

hlásení do systému www.extranet.ssc.sk fakturované ako násobok dvoch hodín štyrikrát denne počas 

dní pracovného pokoja a násobok dvoch hodín trikrát denne počas pracovných dní (analytická 

položka 134 00). Zvyšná doba vyjadrená v počte hodín bude v danom mesiaci považovaná za letnú 

pohotovostnú službu. Dispečeri jednotlivých pracovísk údržby sú povinní bezodkladne hlásiť na 

centrálny dispečing objednávateľa (www.extranet.ssc.sk) každú podstatnú zmenu počasia a 

v prípade zistenia každú mimoriadnu udalosť na ceste I. triedy (napr. dopravná nehoda, snehová 

lavína, padnuté skaly, poľadovica a pod.), ktorá výrazne ovplyvní premávku.“ 

 

3. Článok 5 Práva a povinnosti zmluvných strán bod 5.1.9 sa mení nasledovne: 

 

„Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať výkon zimnej údržby ciest z organizačných útvarov 

(Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Kráľovský 

Chlmec, Rožňava, Dobšiná) ako aj výkon pohotovosti pracovníkov (činnosť 135 00 pohotovosť na 

pracovisku a činnosť 136 00 pohotovosť domáca) pre cesty I. triedy.“ 

 

4. Článok 5 Práva a povinnosti zmluvných strán bod 5.1.18 sa mení nasledovne: 

 

„Závady v zjazdnosti v cestnej premávke, ktoré poskytovateľ zistí alebo mu boli nahlásené 

objednávateľom, odstráni v primeranej lehote určenej v závislosti od povahy vady, pričom tieto 

skutočnosti zapíše do dispečerského denníka alebo denníka letnej pohotovosti.“ 

 

5. Článok 5 Práva a povinnosti zmluvných strán bod 5.1.20 sa mení nasledovne:  

 



„Mimo zimnej služby zabezpečí poskytovateľ letnú pohotovostnú službu. Poskytovateľ je povinný 

vykonať zásah na ceste I. triedy do 2 hodín od telefonickej výzvy objednávateľa alebo zložiek 

integrovaného záchranného systému. Letná pohotovostná služba pre cesty I. triedy na území KSK 

bude zabezpečovaná zo štyroch organizačných útvarov SC KSK (Moldava nad Bodvou, Michalovce, 

Trebišov, Rožňava) a to v počte dvaja zamestnanci (1 THP + 1 vodič) na pracovisku Moldava nad 

Bodvou  a traja zamestnanci (1 THP + 2 vodiči) pre pracoviská Michalovce, Rožňava a Trebišov. 

Objednávateľ uhradí poskytovateľovi náklady na zabezpečenie letnej pohotovostnej služby na 

uvedených štyroch pracoviskách vo výške sadzby uvedenej v prílohe č. 3, t.j. cenou z položiek 912 

00 alebo 912 01 a 912 02. Pri prechode pohotovosti do výkonu bude v kalkulácii B-položky znížený 

mzdový náklad o sumu fakturovanej pohotovosti za čas výkonu počas nej.“ 

 

6. Článok 5 Práva a povinnosti zmluvných strán bod 5.2.8 sa mení nasledovne: 

 

„Kontroluje údaje v dispečerskom denníku (v čase zimnej údržby).“ 

 

7. Článok 6 Preberanie prác bod 6.3 sa mení nasledovne: 

 

„Poskytovateľ tiež zabezpečí predkladanie „Mesačného súpisu výkonov v EUR“ ktorého vzor je 

uvedený v prílohe č. 9 Zmluvy a to podľa organizačných jednotiek SC KSK, ktorý odsúhlasujú 

pracovníci objednávateľa podľa prílohy č. 11 a pracovníci poskytovateľa podľa prílohy č. 10. 

Mesačný súpis výkonov v EUR podľa organizačných zložiek poskytovateľa bude súčasťou mesačnej 

faktúry.“ 

 

8. Článok 7 Cena a platobné podmienky bod 7.4 sa mení nasledovne: 

 

„Podkladom pre vystavenie faktúry bude písomná objednávka (4a, 4b), objednávateľom potvrdený 

„Mesačný súpis výkonov v EUR“ (9) a preberací protokol potvrdený objednávateľom.“ 

 

9. V čl. 11 Záverečné ustanovenia sa v bode č. 11.6 zmluvy mení Príloha č. 3 - Cenník činností, Príloha 

č. 7 - Databáza vstupov pre obdobie od 01.10.2020, ako aj Príloha č. 10 - Zoznam zodpovedných 

zamestnancov poskytovateľa. Nové znenia Prílohy č. 3, Prílohy č. 7 a Prílohy č. 10 tvoria 

neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.  

 

 

Článok  2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 4 zostávajú nezmenené. 

 

2. Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnocenných 

rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva (2) rovnopisy. 

 

3. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť po podpísaní obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti 

na ust. § 5a ods. 1 a § 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

Objednávateľ je povinný zverejniť dodatok č. 4 v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky. Poskytovateľ je povinný zverejniť dodatok č. 4  na svojom webovom 

sídle. 

 

4. Zástupcovia Zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach zmluvy sa oboznámili s obsahom tohto 

dodatku č. 4, porozumeli jeho obsahu, prehlasujú, že bol vyhotovený na základe pravdivých údajov, 

nebol dohodnutý za jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom. 



 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 

 

V Košiciach dňa:       V Košiciach dňa:  

 

 

 

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

  Ing. Gabriela Mareková       doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA 

   riaditeľka IVSC Košice            generálny riaditeľ 

 

 

 



Príloha č.3

Anal.č. 

činnosti
Názov činnosti - nákladovej položky

Faktur. 

jednotka 

Cena 

za m.j. 

bez DPH v €

Cena 

za m.j. 

s DPH v €

100 10 Presun za účelom výkonu - sypač km 2,5608 3,07

111 00 Posyp inertným materiálom š. 3,5m (250gr/m2) km 14,4872 17,38

111 21 Odstraňovanie snehu pluhovaním+posyp inertným materiálom km 14,5572 17,47

112 01 Posyp chemickým materiálom NaCl š. 3,5m  (30gr/m2) km  j.c. položky = 0,1053*cena soli bez DPH+4,3993

112 11 Posyp chemickým materiálom NaCl š. 5m  (30gr/m2) km 15,1830 18,22

112 02 Posyp chemickým materiálom MgCl2 km 35,6692 42,80

112 21 Odstraňovanie snehu pluhovaním+posyp chem.mat.NaCl km  j.c. položky = 0,12*cena soli bez DPH+4,757

112 22 Odstraňovanie snehu pluhovaním+posyp chem.mat.MgCl2 km 35,7392 42,89

113 00 Príprava chemického roztoku na zavlhčovanie posypového materiálu hod 15,0000 18,00

113 11 Posyp chemickým materiálom NaCl - vlhčeným NaCl km 15,4072 18,49

113 21 Odstraňovanie snehu pluh.+posyp chem.mat. NaCl- vlhčeným NaCl km 15,4072 18,49

114 00 Úprava skládok posypového materiálu hod 18,0000 21,60

115 00 Zriadenie samoobslužných skládok t 37,3583 44,83

116 00 Likvidácia samoobslužných skládok t 20,8981 25,08

117 01 Posyp zmiešaným materiálom (NaCl+drva 1:4) š 3,5m  (120gr/m2) km 14,5080 17,41

117 02 Posyp zmiešaným materiálom (MgCl2+drva 1:4) š 3,5m  (120gr/m2) km 35,0794 42,10

117 21 Odstraňovanie snehu pluh+posyp zmiešaným mat.(NaCl+drva) km 14,5779 17,49

117 22 Odstraňovanie snehu pluh+posyp zmiešaným mat.(MgCl+drva) km 35,1493 42,18

118 00 Príprava zmiešaného materiálu hod 16,0000 19,20

121 00 Ostraňovanie snehu pluhovaním - sypač km 2,6286 3,15

121 01 Ostraňovanie snehu pluhovaním - traktor mth 34,5000 41,40

123 00 Ostraňovanie snehu pluhovaním - iná mechanizácia mth 50,2071 60,25

131 00 Obhliadky úsekov - sypač km 2,1809 2,62

131 10 Obhliadky úsekov - osobný automobil km 0,7271 0,87

134 00 Dispečersko - spravodajská služba hod 5,5651 6,68

135 00 Pohotovosť na pracovisku hod 2,7825 3,34

136 00 Pohotovosť domáca hod 1,0032 1,20

151 00 Postavenie prenosných snehových prekážok m 3,4067 4,09

152 00 Zber prenosných snehových prekážok m 1,7723 2,13

155 00 Osadzovanie snehových kolov ks 3,0000 3,60

156 00 Zber snehových kolov ks 1,3323 1,60

157 00 Zvláštne značenie pre výkon ZÚ -  osadenie ks 19,1567 22,99

158 00 Zvláštne značenie pre výkon ZÚ - likvidácia ks 25,5168 30,62

171 00 Čistenie vozovky - bez zberu materiálu m 0,0519 0,06

171 01 Čistenie vozovky - so zberom materiálu m 1,9312 2,32

191 00 Stružky pre odtok vody ks 5,3454 6,41

215 10 Vysprávky výtlkov dýzovou metódou t 216,3800 259,66

216 00 Výspr.obaľovanou zmesou za tepla so zapílením t 244,9769 293,97

216 10 Výspr.obaľovanou zmesou za tepla bez zapílenia t 224,1627 269,00

217 00 Výspr.obaľovanou zmesou za studena so zapílením t 556,3861 667,66

217 10 Výspr.obaľovanou zmesou za studena bez zapílenia t 446,2154 535,46

274 00 Čistenie vozovky - pracovná zostava m2 0,1158 0,14

274 01 Čistenie vozovky - traktorový zametač m2 0,0100 0,01

274 02 Čistenie vozovky - umývanie kropnicou m2 0,0221 0,03

274 03 Čistenie vozovky - zametač s vysavačom m2 0,0477 0,06

279 10 Stružky pre odtok dažďovej vody ks 6,1636 7,40

311 00 ZDZ - čistenie ks 4,4942 5,39

319 00 Zvislé dopravné značky - likvidácia ks 23,0944 27,71

321 00 ZDZ - veľkoplošné - čistenie ks 13,6060 16,33

411 00 Zvodidlá - čistenie m 0,2573 0,31

441 00 Nástavce na zvodidlá - čistenie ks 1,6994 2,04

443 00 Nástavce na zvodidlá - zriadenie ks 11,2611 13,51

445 00 Zvodidlové odrazky - zriadenie, výmena ks 8,3883 10,07

451 00 Smerové stĺpiky plastové - čistenie ks 2,7170 3,26
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453 00 Smerové stĺpiky plastové - zriadenie (nové) ks 15,0735 18,09

453 20 Smerové stĺpiky plastové - výmena (za nové) ks 11,0000 13,20

454 00 Smerové stĺpiky plastové - vyrovnanie a oprava ks 1,6725 2,01

511 00 Krajnica - čistenie m 0,0813 0,10

512 00 Krajnice - zrezávanie s odvozom (od 0cm -10cm) m 0,5903 0,71

512 40 Krajnice - zrezávanie s odvozom (od 10cm a viac) m 1,3459 1,62

513 00 Krajnice - zrezávanie do 5cm m 0,1724 0,21

513 10 Zrezávanie kranice pod zvodidlami m 1,4045 1,69

521 00 Priekopy zemné - čistenie(od 0cm - do 10cm) m 0,7459 0,90

521 01 Priekopy zemné - čistenie(od 10cm a viac cm) m 1,3956 1,67

523 00 Priekopy dlaždené - čistenie(od 0cm - do 10cm) m 1,3982 1,68

531 00 Rigoly - čistenie m 1,0270 1,23

551 00 Priepusty, vlastné potrubie - čistenie m 19,0000 22,80

581 00 Šachty, vpuste - čistenie ks 7,4770 8,97

611 40 Čistenie územia pod mostom, kosenie, výrub krovia m2 0,9361 1,12

848 00 Trávne porasty - kosenie tráv strojné m2 0,0320 0,04

848 01 Trávne porasty - kosenie tráv stroj.s vybraním smerových stlpikov m2 0,0633 0,08

848 10 Trávne porasty - kosenie tráv ručné m2 0,1829 0,22

912 01 Letná pohotovosť  - THP hod 2,4020 2,88

912 02 Letná pohotovosť  - vodič hod 1,8197 2,18
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Príloha č. 10

Meno a priezvisko Funkcia
Organizačná 

zložka
Kontakt

mob: +421907865349

anton.trisc@scksk.sk

mob: +421917238915

matus.kandrik@scksk.sk

mob: +421917622683

zuzana.fejesova@scksk.sk

mob: +421917611170

michal.kral@scksk.sk

mob: +421917626238

stefan.medve@scksk.sk

mob: +421917626274

vladimir.farkas@scksk.sk

mob: +421917284821

peter.bevilagua@scksk.sk

mob: +421917626400

julius.dobos@scksk.sk

mob.+421917622681

gejza.toth@scksk.sk

mob: +421917626271

miroslav.sabol@scksk.sk

mob. +421917626474

michal.mancos@scksk.sk

mob: +421917626475

michal. sabados@scksk.sk

mob: +421905538622

jan.juhasz@scksk.sk

mob: +421917626248

gabriel.grecmacher@scksk.sk

mob: +421917626239

zoltan.ujhazy@scksk.sk

mob: +421908994931

jozef.kocsis@scksk.sk

mob: +421917626258

marian.kosuth@scksk.sk

Július Dobos

Zoltán Ujházy

Jozef Kocsis

Marián Košuth

Gejza Tóth

Ing. Miroslav Sabol

Michal Mancoš

Michal Sabadoš

Ján Juhász

Ing. Gabriel Grecmacher
stredisko 

Rožňava

stredisko 

Rožňava

stredisko 

Rožňava

stredisko 

Rožňava

doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA

Ing. Zuzana Fejesová

Michal  Kráľ

Štefan Medve

Ing. Vladimír Farkaš

Mgr. Peter Bevilagua

riaditeľstvo 

SC KSK

riaditeľstvo 

SC KSK

stredisko 

Michalovce

stredisko 

Michalovce

stredisko 

Michalovce

stredisko 

Trebišov

vedúci strediska Rožňava

referent strediska

cestmajster Rožňava - Východ

cestmajster Rožňava - Západ

námestník pre strediská

generálny riaditeľ SC KSK

stredisko 

Michalovce

stredisko 

Michalovce

referent strediska Trebišov

cestmajster Trebišov

cestmajster Sečovce

cestmajster Kráľovský Chlmec

stredisko 

Trebišov

stredisko 

Trebišov

stredisko 

Trebišov

stredisko 

Trebišov

vedúci strediska Trebišov

JUDr. Matúš Kandrík prevádzkový riaditeľ
riaditeľstvo 

SC KSK

Zoznam zodpovedných zamestnancov poskytovateľa

vedúci strediska Michalovce

referent strediska

cestmajster Michalovce

cestmajster Sobrance

cestmajster Veľké Kapušany
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