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DODATOK č.1 
 

k zmluve   na uskutočnenie stavebných prác 

č. objednávateľa: 120/06/2017/SCKSK 

č. zhotoviteľa: 24/2017 
 

„Opravy ciest technológiou penetračného makadamu a súvislá údržba vozoviek 

emulznými technológiami za studena – nátermi“ 
 

uzavretá podľa §  269 ods. 2 zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
 

 

Čl. l 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

názov:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

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

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

štatutárny orgán:  Ing. Jozef Rauch, poverený riadením organizácie 

osoba oprávnená rokovať vo veciach 

investično-prevádzkových: Ing. Zuzana Fejesová, investično-prevádzková námestníčka 

osoba zodpovedná  

IČO:    35 555 777 

DIČ:    202 177 2544 

IČ DPH:    SK2021772544 

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 60 013 

    e-mail: sekretariat@scksk.sk 

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

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a  
 

Zhotoviteľ:  

názov:  BITUNOVA spol. s r.o. 

sídlo:     Neresnícka 3, 960 01 Zvolen 

zastúpený:    Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti 

    Ing. Mária Melichová, konateľ spoločnosti   

                                     Ing. Štefan Truban, prokurista 

osoby oprávnené rokovať 

vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti 

    Ing. Mária Melichová, konateľ spoločnosti   

                                     Ing. Štefan Truban, prokurista     

vo veciach realizačných: Ing. Štefan Truban, prokurista 

    Ing. Peter Rišian, stavbyvedúci 

IČO:     30 228 247 

DIČ:    2020475193 

IČ DPH:   SK2020475193 
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IBAN:    SK 8 1100 0000 0026 2004 0491 

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 

574/S 

spojenie:   tel.: 045/524 33 00 

e-mail:                                    zvolen@bitunova.eu  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Čl. II 

Preambula 

Z dôvodu vzniku naviac prác – (skutočné výmery úsekov s plánovanou realizáciou 

dvojvrstvového náteru prekročili predpokladaný rozsah prác) uvedených v prílohe č. 1 k 

zmluve   na uskutočnenie stavebných prác č. objednávateľa: 120/06/2017/SCKSK, č. 

zhotoviteľa: 24/2017  zo dňa 10.07.2017 na opravy ciest technológiou penetračného 

makadamu a súvislá údržba vozoviek emulznými technológiami za studena – nátermi 

(ďalej len „zmluva) sa zmluvné strany v  súlade s čl. XII. Záverečné ustanovenia bod 2, dohodli 

na uzavretí Dodatku č. 1 nasledovného znenia: 

 

Čl. III 

Predmet dodatku 

1. Čl. XII Záverečné ustanovenia bod 6: Príloha č. 1  k  zmluve   na uskutočnenie stavebných 

prác sa dopĺňa o naviac práce: 

 

 

 

P. č. 

 

Druh práce 
m. j. 

Predpokladané 

množstvo 

 

J. cena bez 

DPH v € 

 

Cena spolu 

bez DPH  

v € 

2 Náter dvojvrstvový m2   5 280,00 

DPH 20% 1 056,00 

Celková cena dodatku č. 1 v € s  DPH 6 336,00 

 

2. Čl. V Cena bod 2: Cena za predpokladaný rozsah prác v zmysle predloženej ponuky 

uvedená v prílohe č.1 sa mení: 

 

Predmet zmluvy M.J 
Celková cena  

v € bez DPH  

20% DPH 

V € 

Celková cena  

v € s DPH 

Opravy ciest technológiou 

penetračného makadamu 

a súvislá údržba vozoviek 

emulznými technológiami 

za studena - nátermi 

ZoUSP Kpl   1 613 012,22 

Dod. č. 1 Kpl   6 336,00 

Cena spolu ZnUSP + Dod. č. 1    1 619 348,22 
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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: 07.11.2018             Vo Zvolene, dňa: 24.10.2018 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

________________________    _________________________ 

Ing. Jozef Rauch      Ing. Miroslav Šufliarsky 

poverený riadením organizácie    konateľ spoločnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________ 

 Ing. Mária Melichová 

 konateľ spoločnosti 


