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Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo  č. 173/10/2018/MO 

 

„Oprava ríms a hydroizolácie mostného objektu M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica“ 

uzatvorená 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 technických: Ing. Matej Pindroch, investično-technický námestník 

osoba zodpovedná  

za prevzatie prác:  Ing. Anton Koľvek, referent mostov 

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 

kontakt:   tel.: 055/78 60 011 

    e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk  

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

a  

 

Zhotoviteľ: 

názov: OAT spol. s r.o. 

sídlo:     Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

štatutárny orgán:  Ing. Radoslav Prokop , konateľ 

stavbyvedúci:   Ing. Ľubomír Makšim 

IČO:     17 310 016 

DIČ:    2020318410 

IČ DPH:   SK2020318410 

bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.  

číslo účtu:   2621040266/1100 

IBAN:    SK19 1100 0000 0026 2104 0266, Swift/BIC: TATRSKBX 

právna forma:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 547/B 

kontakt:   tel.: +421 (0)903 434 778 

    e-mail: lubomir.maksim@oat.sk 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 
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Čl. II 

Predmet dodatku 

 

1. V súlade s článkom XII bod 2 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na naviac prácach, ktoré 

sa na stavbe počas realizácie vyskytli zosumarizovaných do dodatku č. 2 k predmetnej 

zmluve o dielo. V zmysle vyššie uvedeného sa týmto dodatkom mení článok V bod 2 a znie 

nasledovne: 

 

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III a predloženej ponuky, navýšená o cenu  

naviac prác, uvedených v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č.2 k ZoD  č. 

173/10/2018/MO: 

P. 

č. 
Názov 

Merná 

jednotka 

Celková cena  

bez DPH 

v EUR  

20% DPH 

v EUR 

Celková cena  

s DPH 

v EUR 

1. 

Oprava ríms a hydroizolácie 

mostného objektu M4959 cez rieku 

Hornád v osade Sopotnica 

základný rozpočet  

Komplet 121 866,47 24 373,29 146 239,76 

2. 

Oprava ríms a hydroizolácie 

mostného objektu M4959 cez rieku 

Hornád v osade Sopotnica  

práce naviac  

Komplet 12 573,60 2 514,72 15 088,32 

 Rozpočet stavby celkom 
Konečný 

rozpočet  
134 440,07 26 888,01 161 328,08 

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté. 

2. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych 

predpisov. 

3. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou 

formou. 

4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží  po dva rovnopisy. 

5. 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: 27.9.2019     V Bratislave, dňa: 18.9.2019 

 

 

________________________    _________________________ 

Ing. Jozef Rauch      Ing. Radoslav Prokop  

riaditeľ       konateľ spoločnosti 

 

Príloha :  1 x rozpočet naviac prác   


