
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 07.11.2018 

 č. zhotoviteľa: 4905.8061025RSE 

č. objednávateľa: 152/09/2018/TV  

 

Rekonštrukcie Mostov 

 

Časť 3: Rekonštrukcia mosta M 1417 za železničným priecestím Onča 

 

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 

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: EUROVIA SK, a.s. 

sídlo:  Osloboditeľov 66, 040 17 Košice   

osoba konajúca v mene  

spoločnosti:                                Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva 

                                                   Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva    

IČO:  31 651 518 

DIČ: 2020490274    

IČ DPH:                                     SK2020490274    

Bankové spojenie:                      Slovenská sporiteľna, a.s. 

Číslo účtu/IBAN:                       SK77 0900 0000 0050 2528 4698 

právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 248/V 

(ďalej ako ,,zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“) 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/


Článok  I  

Predmet dodatku 

1. Bod 1 v Článku VI Termín plnenia diela sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením: 

a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo - projektovú dokumentáciu stavby najneskôr 

do 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku, 

b) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo - stavbu v súlade s odsúhlaseným technickým 

riešením tvoriacim prílohu č.1 tohto Dodatku a podľa  projektovej dokumentácie podľa písm. a) 

v lehote 83 kalendárnych dní podľa termínového a časového harmonogramu tvoriaceho prílohu 

č. 2 tohto Dodatku.  

 

Článok II. 

Ostatné dojednania 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že projektovú dokumentáciu podľa článku I. bodu 1 písm. a) tohto Dodatku 

predloží na odsúhlasenie objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pripomienky a požiadavky 

objednávateľa, ktoré si po vzájomnej dohode zmluvné strany odsúhlasia, zapracuje do projektovej 

dokumentácie a zašle projektovú dokumentáciu pred jej odovzdaním objednávateľovi na 

odsúhlasenie. 

2. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že zhotoviteľ vykoná bezodkladne po nadobudnutí 

účinnosti tohto Dodatku všetky opatrenia za účelom zabránenia ďalšieho zhoršenia súčasného stavu 

stavby na vlastné náklady. 

 

Článok III 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy vrátane dohodnutej ceny diela 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 – návrh technického riešenia 

- Príloha č.2 –  časový harmonogram prác 

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: 16.3.2021     V Košiciach, dňa: 11.3.2021 

 

 

________________________                  _________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja   EUROVIA SK, a.s. 

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,                                          Ing. Róbert Šinály 

generálny riaditeľ        podpredseda predstavenstva 

        

 
______________________ 
EUROVIA SK, a.s. 

Ing. Juraj Dančišín 

člen predstavenstva 


