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DODATOK č.1 
 

k ZMLUVE O DIELO č. 256/12/2018/SNV  

„Oprava podlahovej konštrukcie v dielni na oblasti SNV“ 

uzatvorenej podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

Čl. l 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

názov:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo   

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

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

štatutárny orgán:  Ing.Jozef Rauch, riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať vo veciach 

 investično-prevádzkových: Ing. Zuzana Fejesová 

osoba zodpovedná  

za prevzatie prác:  Vanková Soňa 

IČO:    35 555 777 

DIČ:    202 177 2544 

IČ DPH:    SK 2021772544 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu:   7000409705/8180 

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

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 

spojenie:   tel.: 055/78 60 011 

    fax: 055/78 94 936 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...) 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
 

Zhotoviteľ: 

názov:  STAVBY Košice s.r.o.,  

sídlo:     Tr. SNP 22/201, 040 11 Košice 

štatutárny orgán:   Ing. Ján Maňo, konateľ     

stavbyvedúci:   Milan Kozák 

IČO:     45886831 

DIČ:    202 312 4587 

IČ DPH:   SK202 312 4587 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN:    SK54 0200 0000 0038 8100 1858 

právna forma: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. 

Sro, vl. č. 26478/V 

spojenie:   tel.: +421918371970 

e- mail: jan.mano@stavbykosice.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Čl. II 

Preambula 

 

Podľa článku IV bod 1 Zmluvy o dielo č. 256/12/2018/SNV zo dňa 19.12.2018  (ďalej len 

„zmluva“), bol medzi zmluvnými stranami dojednaný čas vyhotovenia diela „Oprava 

podlahovej konštrukcie v dielni na oblasti SNV“  do 31.01.2019. 

Z dôvodu vyššie moci (čl. X zmluvy), vzhľadom na nepriaznivé vonkajšie poveternostné 

podmienky nebola možná dodávka betónovej zmesi. Okrem toho sa realizácia betonárskych 

prác vykonáva za plnej prevádzky opravárenskej dielne, čo vedie k častému prerušeniu prác na 

diele.  

Z uvedených dôvodov sa zmluvné strany v súlade s čl. XII Záverečné ustanovenia, bod 2, 

dohodli na tomto dodatku:  

 

Čl. III 

Predmet dodatku 

 

1. Čl. IV Čas a miesto plnenia bod 1. sa doterajší text nahrádza nasledovným znením: 

1. „Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. III bod 1. je v lehote do 31.03.2019 od 

termínu účinnosti zmluvy“. 

 

2. V Čl. IV Čas a miesto plnenia, sa dopĺňa nový bod č. 6 v tomto znení:  

6. Objednávateľ poveruje vykonávaním stavebného dozoru Ing. Antona Koľveka, č. tel. 

+421917626480. 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenie 

1. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

3. Tento dodatok k zmluve 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. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho po dva pre každú zmluvnú 

stranu. 
 

 

 

 

V Košiciach, dňa: 25.01.2019                           V Košiciach, dňa: 25.01.2019 

  

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

 

 

________________________    _________________________ 

Ing. Jozef Rauch                         Ing. Ján Maňo 

  riaditeľ                                                                konateľ 
 


