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DODATOK č. 1  

K ZoD č. 183/2017-CS (č. objednávateľa 246/10/2017/SNV) 

 

„Súvislá oprava cesty III/3227 v Slovenskom raji, horský priechod Kopanec“ 

uzavretá 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. Zoltán Bartoš, riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach obchodných: Ing. Gabriela Pelikánová, investičná námestníčka 

osoba zodpovedná  

za prevzatie prác:  Ing. Janka Blahútová 

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 

    e-mail: sekretariat@scksk.sk 

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

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a  

 

Zhotoviteľ: 

názov: Inžinierske stavby, a.s. 

sídlo:     Priemyselná 6, 042 45 Košice 

zápis v registri: OR Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 240/V 

štatutárny orgán:  Philippe Étienne Pierre Corbel –predseda predstavenstva 

    Éric Biguet – člen predstavenstva 

    Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva 

osoba oprávnená 

k podpisu zmluvy:  Ing. Milan Balážik, MBA, na základe plnej moci 

IČO:     31 651 402 

DIČ:    2020492111 

IČ DPH:   SK2020492111 

bankové spojenie:  VÚB, a.s. Košice - mesto 

číslo účtu:   1107512/0200 

IBAN:    SK69 0200 0000 0000 0110 7512, Swift/BIC: SUBASKBX 

realizujúci závod:  Závod cestné staviteľstvo 
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Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

- zmluvných a technických : Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu Cestné staviteľstvo 

- ekonomických: Ing. Peter Matta, ekonomický námestník závodu Cestné staviteľstvo 

- realizačných: Peter Jurčo, stavbyvedúci 

spojenie:   tel.: 0904 703 584 

e-mail: marek.kozlay@iske.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

Čl. II 

Predmet dodatku 

Zmluvné strany dňa 20.11.2017 uzavreli Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác 

k zákazke s názvom: „Súvislá oprava cesty III/3227 v Slovenskom raji, horský priechod 

Kopanec“ Z dôvodu vzniku nepredvídaných udalosti, ktoré sťažili zhotoviteľovi realizovať 

stavebné práce na predmetnej stavbe a v súlade s ČI. X Vyššia moc sa zmluvné strany 

dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 nasledovného znenia: 

 

1. V článku IV. Trvanie zmluvy, čas a miesto plnenia sa bod 1 v celom rozsahu nahrádza 

nasledovným znením: 

 

„Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t. j. do 31.05.2018 od účinnosti zmluvy.“ 

 

 

Čl. III 

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 zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnení v zmysle ust. §47a zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po dve (2) vyhotovenia. 

 

 

V Košiciach, dňa: 29.12.2017    V Košiciach, dňa: 28.12.2017 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

________________________    _________________________ 

Ing. Zoltán Bartoš      Philippe Corbel 

riaditeľ        predseda predstavenstva 

 

 

 

        _________________________ 

         Ing. Milan Balážik, MBA 

         na základe plnej moci 


