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Dodatok č 1. k Zmluve o dielo  

číslo zhotoviteľa:  4905.8061025RSE 

číslo objednávateľa: 152/09/2018/TV 

 

Rekonštrukcia mostov 

 

Časť č. 3. Rekonštrukcia mosta M 1417 za železničným priecestím Onča 

 

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov a na základe 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“)  

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

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

korešpondenčná adresa:  Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene  

organizácie:    Mgr. Zuzana Slivenská, poverená riadením spoločnosti 

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 

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 

webstránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk 

(ďalej ako ,,objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:                                        EUROVIA SK, a.s. 

sídlo:                     Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 

osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ 

     Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva  

a obchodný riaditeľ 

IČO:                                                   31651518 

DIČ:                                                   2020490274 

IČ DPH:                                             SK2020490274 

bankové spojenie:                              Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:                                                SK7709000000005025284698, Swift/BIC: GIBASKBX  

kontakt:                                              tel.: +421557261100,328, e-mail: ponuky-ke@eurovia.sk 

                zavod-ke@eurovia.sk 
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Osoby oprávnené rokovať: 

- vo veciach zmluvných:  Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice 

- vo veciach technických:  Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný      

námestník závodu Košice 

- vo veciach realizačných:  Ing. Vladimír Vančišín – hlavný stavbyvedúci 

Ing. Róbert Šebek – hlavný stavbyvedúci 

(ďalej ako ,,zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“) 

 

Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.11.2018 Zmluvu o dielo č. zhotoviteľa: 4905.8061025RSE, 

č. objednávateľa: 152/09/2018/TV (ďalej ako „zmluva“) k zákazke s názvom: Časť č. 3. 

Rekonštrukcia mosta M 1417 za železničným priecestím Onča. 

Z dôvodu zámeru zhotoviteľa realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa, bola dňa 

29.04.2020 objednávateľovi doručená žiadosť zhotoviteľa Zmena subdodávateľa – žiadosť č. 

2092/2020 zo dňa 27.04.2020.   

Objednávateľ v zmysle článku III Základné práva a povinnosti zmluvných strán bod 5 zmluvy 

posúdil a schválil zmenu pôvodného subdodávateľa na základe čoho sa zmluvné strany v súlade 

s článkom III Základné práva a povinnosti zmluvných strán bod 4 a bod 5 a článkom X 

Záverečné ustanovenia bod 2 dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým 

sa zmluva mení nasledovne:  

 

Článok  I  

Predmet dodatku 

 

1. Článok X Záverečné ustanovenia bod 5 sa za Prílohu č. 2 – harmonogram postupu prác 

dopĺňa Príloha č. 3 – Vyhlásenie o subdodávateľoch. 

2. Súčasná Príloha č. 3 zmluvy – Údaje o známych subdodávateľoch sa nahrádza novým 

znením, ktoré tvorí prílohu tohto dodatku. 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

3. Tento dodatok 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. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je: 

- Príloha č. 3 – Vyhlásenie o subdodávateľoch. 

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

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych 

predpisov. 

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

formou. 

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

obdrží  po dva rovnopisy. 
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8. 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 kupujúceho:     Za predávajúceho: 

V Košiciach, dňa: 21.5.2020    V Košiciach, dňa: 7.5.2020 

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja EUROVIA SK, a.s. 

Mgr. Zuzana Slivenská,     Ing. Róbert Šinály 

poverená riadením organizácie   podpredseda predstavenstva  

a generálny riaditeľ   
 

 

 

_________________________ 

        EUROVIA SK, a.s. 

       Ing. Juraj Dančišin 

       člen predstavenstva  

a obchodný riaditeľ 
  


