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Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 

číslo zhotoviteľa: 4905.8061024KKO 
číslo objednávateľa: 153/09/2018/RV 

 
Rekonštrukcia mostov 

Časť č. 4. Rekonštrukcia mosta M 4980 cez rieku Slaná v obci Brzotín 
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“) 

 
Článok 1 

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 
osoba konajúca v mene  
organizácie:   Ing. Jozef Rauch, riaditeľ 
osoba oprávnená rokovať  
vo veciach investičných:  Ing. Matej Pindroch, investično – technický námestník 
osoba zodpovedná  
za prevzatie prác:  Ing. Anton Koľvek 
IČO:    35 555 777 
DIČ:    202 177 2544 
IČ DPH:    SK2021772544 
bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
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  
(ďalej ako „objednávateľ“) 

a 
Zhotoviteľ:  
názov:  EUROVIA SK, a.s. 
sídlo:  Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 
právna forma:  akciová spoločnosť 
štatutárny orgán:  predstavenstvo 
osoby konajúce v mene  
spoločnosti:  Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva 
   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:  SK77 0900 0000 0050 2528 4698 
Spojenie: telefón:  +421 557 261 100, 328 
e-mail:  ponuky-ke@eurovia.sk, zavod-ke@eurovia.sk 
Osoby oprávnené rokovať: 
- vo veciach zmluvných:  Ing. Štefan Bálint, riaditeľ závodu Košice 
- vo veciach technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník  
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   závodu Košice 
- vo veciach realizačných: Ing. Vladimír Vančišín – hlavný stavbyvedúci 
  Ing. Ing. Kamil Kováč – hlavný stavbyvedúci 
(ďalej ako „zhotoviteľ“) 
(ďalej ako „zmluvné strany“) 
 _________________________________________________________________________________  

 
Preambula 

 
Dňa 07.11.2018 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo, číslo zhotoviteľa: 
4905.8061024KKO, číslo objednávateľa 153/09/2018/RV, Rekonštrukcia mostov Časť č. 4. Rekonštrukcia 
mosta M 4980 cez rieku Slaná v obci Brzotín (ďalej aj ako „zmluva“). 
Dodatok č. 1 je vyhotovený z dôvodu nevyhnutnej zmeny technického riešenia a z toho vyplývajúcej potreby 
vykonania doplňujúcich naviac prác nepredvídateľných v čase uzatvorenia zmluvy, ktorých potreba vyplynula 
počas vykonávania diela, a ich vplyvu na zmenu rozsahu realizovaných stavebných prác. Podrobný rozsah a 
zloženie naviac prác je uvedený v rozpočte, ktorý je prílohou tohto Dodatku č. 1 a tvorí jeho neoddeliteľnú 
súčasť, ako aj neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 4. 
Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia článku IV Cena bod 6 písm. a) zmluvy v nadväznosti na ustanovenie 
článku X Záverečné ustanovenia bod 2 zmluvy a ustanovenie § 18 ZVO dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 
k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení nasledovne: 

 
Článok 2 

Predmet dodatku 
 

1. Článok II Predmet zmluvy bod 2 sa dopĺňa o písmeno c) nasledovne:  
 

 c) naviac práce v rozsahu a zložení podľa rozpočtu pod názvom: 01-SO 201 – 00 rekonštrukcia mosta 
M 4980 cez rieku Slaná v obci Brzotín – Naviac práce“, ktorý je prílohou tejto zmluvy ako príloha č. 4. 

 
 

2. Článok IV Cena sa obsah tabuľky mení nasledovne: 
 

 

Časť č. 

 

Názov diela 

Cena spolu 

v € bez DPH 

 

20% DPH 

Cena spolu 

v € s DPH 

4. 

Časť č. 4. Rekonštrukcia mosta 
M 4980 cez rieku Slaná 

v obci Brzotín  

 

259 994,31 

 

51 998,86 

 

311 993,17 

 Naviac práce 
 

60 857,78 

 

12 171.56 

 

73 029,34 

 Cena za dielo spolu 

 

320 852,09 

 

64 170,42 

 

385 022,51 

 
3. Článok X Záverečné ustanovenia bod 5 sa za prílohu č. 2 dopĺňa: 

- Príloha č. 3 – zoznam subdodávateľov, 
- Príloha č. 4 - 01-SO 201 – 00 rekonštrukcia mosta M 4980 cez rieku Slaná v obci Brzotín – Naviac 

práce. 
 

4. Príloha č. 3 zmluvy – zoznam subdodávateľov sa nahrádza novým znením, ktorý je prílohou tohto 
Dodatku č. 1 ako jeho príloha č. 2. 
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Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté. 
2. 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. 

3. Prílohou tohto dodatku je: 
- 01-SO 201 – 00 rekonštrukcia mosta M 4980 cez rieku Slaná v obci Brzotín – Naviac práce – ako 

príloha č. 1, 
- Zoznam subdodávateľov – ako príloha č. 2.  

4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov. 

5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou. 
6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží  po dva 

rovnopisy. 
7. 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: 16.01.2020    V Košiciach, dňa: 15.01.2020 
 
 
 
______________________    _________________________ 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja  Eurovia SK, a.s. 
Ing. Jozef Rauch, riaditeľ      Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ  
 
 
 
 

_________________________ 
        Eurovia SK, a.s. 

Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva  
a obchodný riaditeľ 

 
 
 
 
_________________________ 

        Eurovia SK, a.s. 
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ 
 
 
 


