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DODATOK Č. 1 

 

k zmluve na uskutočnenie stavebných prác 
 

Vysprávky  výtlkov súvislou údržbou - pre časť č. 3. Vysprávky Oblasť Rožňava 

číslo zhotoviteľa: 10081/O/2018 

       číslo objednávateľa: 125/08/2018/RV 

 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov a na základe § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov (ďalej len „zákon“ alebo 

„ZVO“)(ďalej “dohoda“ resp. “zmluva“) 

 

 
 

Čl. I 

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 

zastúpený:   Ing. Jozef Rauch, poverený riadením organizácie  

osoba zodpovedná  

za prevzatie prác:  Ing. Peter Kliment, oblasť Rožňava 

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 60 011 

    e-mail: sekretariat@scksk.sk  

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

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

 

a  
 

 

Zhotoviteľ:  

názov:                                            CESTY KOŠICE s. r. o.   

sídlo:                           Mlynská 28, 040 01 Košice    

zastúpený:   Ladislav Erdélyi - konateľ               

stavbyvedúci:   Erik Lipka 

osoby oprávnené rokovať 

vo veciach zmluvných: Ing. Stanislav Jančík       

vo veciach realizačných:        Ing. Marián  Šandl 

IČO:     46897992     
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DIČ:     2023631049    

IČ DPH:   SK2023631049    

bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia, a.s.  

IBAN: SK05 111 0000 0013 5705 0005 

právna forma:  zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka       

č.: 30906/V  

spojenie:                     tel.:      +421 905 281 372  

                              e-mail:      cestykosice@cestykosice.sk  
          

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

 

Čl. II 

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva na uskutočnenie stavebných prác 

č.zhot.:10081/O/2018,  č. obj.: 125/08/2018/RV zo dňa 23.08.2018 na vysprávky  výtlkov 

súvislou údržbou - pre časť č. 3. Vysprávky Oblasť Rožňava (ďalej len „zmluva”) v zmysle  

čl. XI  Záverečné ustanovenia bod  11.3 sa mení takto: 

 

 

Článok III. Predmet zmluvy bod 1, príloha č.1   sa dopĺňa o  množstvo stavebných prác 

o 4 495 m2  z dôvodu , že od termínu vyhlásenia verejného obstarávania zákazky a odhadu 

predpokladanej potreby pokládky asfaltobetónu sa zhoršil stav úsekov: 

  Časť č. 3: Vysprávky Oblasť Rožňava 

Názov položky 
Číslo 

časti 
Názov časti M. j. 

Predpokladané 

množstvo 

Cena za 

m.j.  bez 

DPH 

Cena spolu 

(množstvo x 

cena za m.j.) 

bez DPH 

Pokládka -

práca 

3 
Vysprávky Oblasť 

Rožňava 

m² 4 495 1,68 7 551,60 

Materiál –

asfaltobetón 

(TOZ) 

t 
 

Zabezpečí objednávateľ na svoje 

náklady -nefakturovať 

37 128,70 

Celková cena za 3. časť predmetu zákazky bez DPH 44 680,30 

DPH 20% 8 936,06 

Celková cena za  3. časť predmetu zákazky s DPH 53 616,36 

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

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. 
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4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho po dva pre každú zmluvnú 

stranu. 

. 

 

 

V Košiciach dňa: 04.10.2018    V Košiciach dňa: 29.09.2018 

 

 

 

 

Za objednávateľa:              Za zhotoviteľa: 

 

 

                                                                                                             

________________________                   _________________________ 

Ing. Jozef Rauch        Ladislav Erdélyi 

poverený riadením organizácie    konateľ        

 


