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DODATOK  č. 1 
k  Zmluve o dielo č.  objednávateľa: 33/03/2017/SCKSK, č. zhotoviteľa: 02/2017 

 

Generálna oprava  posypových nadstavieb, podvozkov a čelných snehových radlíc 

 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, v súlade so zákonom č. 343/20015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 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 

zastúpený:   Ing. Jozef Rauch, poverený riadením organizácie 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach technických: p. František Hrubý, vedúci oddelenia dopravy 

IČO:    35555777 

DIČ:    2021772544 

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.: 055/7860011 

    fax: 055/7894936 

    e-mail: sekretariat@scksk.sk 

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

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

Zhotoviteľ:     

názov:                                          GTB a.s. 

sídlo:  

podľa zriaďovacej listiny:  SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok 

korešpondenčná adresa:   SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok 

zastúpený:               Peter Blaško – predseda predstavenstva 

     Ing. Milan Blaňar – člen predstavenstva 

     Ing. Miroslav Jančuška – člen predstavenstva 

vo veciach obchodných:  Peter Blaško – predseda predstavenstva  

IČO:      31578802 

DIČ:      2020428564 

IČ DPH:    SK2020428564 
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bankové spojenie:   VÚB Banka a.s. Bratislava 

IBAN:                                                 SK26 0200 0000 0038 2091 4354 

právna forma:  akciová spoločnosť 

spojenie:                          tel.: 044/5231611           

                                                           e-mail: jozef.mojcak@gtb.sk 

 

                          

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

Čl. II  

Predmet dodatku 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č.  objednávateľa: 33/03/2017/SCKSK,            

č. zhotoviteľa: 02/2017 na   generálnu opravu  posypových nadstavieb, podvozkov a čelných 

snehových radlíc zo dňa 27.03.2017 (ďalej len ,,zmluva“) sa v zmysle  čl. III  Predmet zmluvy 

bod 10 mení takto: 

 

1. V článku III. Predmet zmluvy bod 1., sa príloha č.1 (cenová a technická špecifikácia 

predmetu zákazky) rozširuje o jednotlivé druhy činností, ktoré vyplynuli po vykonaní  

generálnej  oprave univerzálnych posypových nadstavieb a podvozkov. 

 

D) Činností po vykonaní  GO univerzálnych posypových nadstavieb a podvozkov  

P.č. názov Jednotková 

cena v € bez 

DPH 

Počet 

kusov 

Cena  spolu  v 

€ bez DPH 

1. 
Záručná servisná prehliadka podvozku  

TATRA 6x6 
 4  

2. 
Záručná servisná prehliadka podvozku  

TATRA 4x4 
 1  

3. 
Záručná servisná prehliadka podvozku  

LIAZ                 4x4 
 1  

4. 

Záručná servisná prehliadka nadstavby 

sypača  

SK-6,7M a radlice RSK T 3500 

 5  

5. 

Záručná servisná prehliadka nadstavby 

sypača  

SK-6H a radlice RSK T 3500 

 1  

6. 
Úprava výfuku – vyvedenie výfuku hore za 

kabínu 
 5  

7. 
Schválenie podvozku na nosič výmenných  

Nadstavieb v zmysle platnej legislatívy 
 5  

Celková cena  v € bez DPH 26 066,67 

20% DPH 5 213,33 

Celková cena  v € s DPH 31 280,00 

 

 

2. Činností uvedené v tab. D) pod por. číslom 1-3 budú vykonané v rozsahu súpisu 

vykonaných prác a úkonov pre záručné servisné prehliadky podvozku TATRA a LIAZ, 

ktorý tvorí prílohu č. 2 
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3. Činností uvedené v tab. D) pod por. číslom 4-5 budú vykonané v rozsahu súpisu 

vykonaných prác a úkonov pre záručné servisné prehliadky nadstavieb, ktorý tvorí 

prílohu č. 3 

 

 

 

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 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 Liptovskom Hrádku dňa 27.08.2018                                V Košiciach dňa 03.09.2018  

 

Za zhotoviteľa:                                                                      Za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––                             –––––––––––––––––––––       

Peter Blaško – predseda predstavenstva                                   Ing. Jozef Rauch  

Ing. Milan Blaňar – člen predstavenstva                          poverený riadením organizácie        
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Príloha č. 2 Súpis vykonaných prác  

 

 

 

Servisná prehliadka vozidiel TATRA 6x6, TATRA 4x4 a LIAZ 4x4: 

 

-výmena olejovej náplne vrátane vyčistenia filtra 

-výmena vložky jemného palivového filtra 

-výmena vložky vzduchového filtra 

-vyčistenie odstredivého filtra oleja 

-dotiahnutie a kontrola upevňovacích skrutiek hláv valcov 

-kontrola a nastavenie vôle ventilov 

-kontrola napnutia klinových remeňov 

-kontrola tesnosti sacieho a výfukového potrubia 

-kontrola vypínania spojky 

-kontrola vôle guľových čapov spojovacích tiahel riadenia 

-kontrola hladiny oleja v prevodovke 

-kontrola hladiny oleja v prídavnej prevodovke 

-kontrola hladiny oleja v rozvodovkách náprav 

-kontrola stavu akumulátorových batérií 

-vypustenie nečistôt a vody z palivovej nádrže 

-premazanie všetkých mazacích miest na vozidle 

-kontrola a nastavenie geometrie podvozku. 

 

 

Príloha č. 3 Súpis vykonaných prác 

 

 

 

1) Záručná servisná prehliadka nadstavby sypača  

SK-6,7M a radlice RSK T 3500     

- Výmena motorového oleja a filtrov 

- Výmena hydraulického oleja a filtra 

- Nastavenie tlakov 

- Odskúšanie funkčnosti 

 

2) Záručná servisná prehliadka nadstavby sypača  

SK-6H a radlice RSK T 3500     

- Výmena hydraulického oleja a filtra 

- Nastavenie tlakov 

- Odskúšanie funkčnosti 

 

 

V súpisoch vykonaných prác je zarátaná cena za práce vrátane materiálu. 

 


