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Dodatok č 1. k Zmluve o dielo č. 216/11/2020/MO zo dňa 11.11.2020  

 

Odstránenie havarijného stavu mosta M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica 

uzatvorenej v zmysle § 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 „zákon“ alebo „ZVO“) 

v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo podľa zriaďovacej listiny:  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:   Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene  

organizácie:    doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach investičných:  Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investičného úseku 

osoba zodpovedná  

za prevzatie prác:    Ing. Roman Leško, vedúci oddelenia investičnej prípravy 

IČO:     35 555 777 

DIČ:     202 177 2544 

IČ DPH:     SK 2021772544 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA 

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 

kontakt:    tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

webstránka pre zverejnenie zmluvy:  www.scksk.sk 

(ďalej ako ,,objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:     VÁHOSTAV- SK, a. s. 

sídlo:      Priemyselná 6, 821 09 Bratislava    

osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva 

Ing. Richard Púček, člen predstavenstva 

stavbyvedúci:    Ing. Ľubomír Marcinko, Ján Mandáček 

IČO:      31356648 

DIČ:     2020333216 

IČ DPH:    SK2020333216 

bankové spojenie:   Tatra banka, a. s. pobočka Žilina 

IBAN:     SK05 1100 0000 0026 2215 1750, Swift/BIC:TATRSKBX 

právna forma: akciová spoločnosť 

kontakt:    tel.: 041/517 1111 , e-mail: info@vahostav-sk.sk 

 

(ďalej ako ,,zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“) 
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Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.11.2020 Zmluvu o dielo č. 216/11/2020/MO (ďalej ako „zmluva“) 

k zákazke s názvom: Odstránenie havarijného stavu mosta M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica. 

Z dôvodu zámeru zhotoviteľa realizovať nastúpenie nových subdodávateľov k už existujúcemu 

subdodávateľovi uvedenému v prílohe č. 1 zmluvy, bola dňa 26.11.2020 objednávateľovi doručená 

žiadosť zhotoviteľa o schválenie nastúpenia nových subdodávateľov.   

Objednávateľ v zmysle článku II Subdodávatelia bod 2.4 a 2.5 zmluvy posúdil a schválil nastúpenie 

nových subdodávateľov na základe čoho sa zmluvné strany v súlade s článkom II Subdodávatelia bod 

2.4 a bod 2.5 a článkom XIX Záverečné ustanovenia bod 19.3 dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej 

ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:  

 

Článok  I  

Predmet dodatku 

 

1. Príloha č. 1 zmluvy – Vyhlásenie o subdodávateľoch sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu 

tohto dodatku ako jeho Príloha č. 1 – Vyhlásenie o subdodávateľoch. 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

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

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je: 

- Príloha č. 1 – Vyhlásenie o subdodávateľoch. 

5. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov. 

6. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou. 

7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží  po 

dva rovnopisy. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom 

po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.  

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

V Košiciach, dňa: 7.1.2021    V Žiline, dňa: 8.12.2020 

 

 

 

________________________    _________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  VÁHOSTAV- SK, a. s. 

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,                                   Ing. Ivan Kimlička,  

generálny riaditeľ                                                              člen predstavenstva 

        

 

 

        

 

_________________________ 

VÁHOSTAV- SK, a. s. 

Ing. Richard Púček 

člen predstavenstva 



Príloha č. 1 zmluvy  

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH 

 
Zhotoviteľ 

 

Obchodné meno / Názov:  VÁHOSTAV-SK, a.s. 

Sídlo / Miesto podnikania:  Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 

IČO:    31356648 

 

 

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva a Ing. Richard Púček, člen predstavenstva týmto čestne vyhlasujem, že pri plnení 

predmetu zákazky na stavebné práce s názvom: „Odstránenie havarijného stavu mosta M 4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica“ ktorá bola vyhlásená 

verejným obstarávateľom Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 555 777 

zaslaním výzvy na predloženie ponuky dňa 29.10.2020: 

 

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy budeme plniť vlastnými kapacitami* 

- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia*: 

⁕Nehodiace sa preškrtnúť 

 

P.č. 
Obchodný názov 

subdodávateľa 
IČO 

Podiel na 

realizácii 

zákazky v % 

Predmet subdodávky 

Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa 

Meno a priezvisko Adresa pobytu 
Dátum 

narodenia 

1. MOSTAT, spol. s.r.o. 36 681 091 8,17 % 

Projektová 

dokumentácia 

a inžinierska 

činnosť 

Ing. Jaroslav Palgut   

2. 
Žilinská univerzita v 

Žiline 
00 397 563 0,18 % 

Diagnostika 

spodnej stavby 

Advokátska kancelária 

JUDr. Róbert Mendel 

s.r.o. 

  

3. K+K servis, s.r.o. 36 692 689 4,45 % Búracie práce Ing. Marián Kolodi   

4. Pa3k, s.r.o. 48 278 700 8,74 % 

Prípravné, sanačné 

a časť búracích 

prác 

Patrik Krištofík   

 



Príloha č. 1 zmluvy  

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú 

má subdodávateľ plniť. 

 

V Bratislave, dňa: 1.12.2020 

 

                                                                                                  .....................................................................  .................................................................... 
             Ing. Ivan Kimlička  Ing. Richard Púček  

                                                                                                                                                  člen predstavenstva                                                                                                    člen predstavenstva 


