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Dodatok č.1 

ku  Zmluve č. 241/10/2017/MI 

 
o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  neskor-

ších predpisov 

Zmluvné strany: 

Správca pozemnej komunikácie:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ 

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  

 Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 

ďalej len “ správca“ 

Stavebník:                                           ROJA, spol. s r.o. Košice 

Štatutárny orgán: p. Ján Rožko – konateľ spoločnosti 

Korešpondenčná adresa: Edisonova 45, 040 18  Košice 

IČO: 31726143 

DIČ: 2020509931 

IČ DPH: SK2022509931 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Košice 

IBAN: SK08 1100 0000 0029 2091 6061 

SWIFT/BIC: TATRSKBX 

Spojenie: tel.: 0917779623, 0905406763 

 fax:  055/2404012 

 e-mail: rojakosice@rojakosice.sk 

  

ďalej len “stavebník“ 
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ČI. II 

 

 

Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa mení Zmluva č. 

241/10/2017/MI  predmet stavby ,, INS_ FTTH_ MICH_ Laškovce “ zo dňa 12.10.2017  

(ďalej len „zmluva“) nasledovne: 

 

 

1) V článku III. bod 3 zmluvy sa vypúšťa doterajší text: 

 

„Doba dočasného  zvláštneho užívania pozemnej komunikácie: od 13.09.2017 do 

30.11.2017 „ 

 

a nahrádza sa textom: 

 

„Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie: od 30.11.2017 do 

31.01.2018 „ 

 

 

 

Čl. III 
 

1) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

2) Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.    

3) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

4) Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch /4/ vyhotoveniach, z ktorých dve /2/ sú určené pre 

správcu a dve /2/ pre stavebníka. 

5) Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom na tomto dodatku potvrdzujú, že tento 

dodatok nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jeho 

jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a 

slobodnej vôle, a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

V Košiciach dňa:     V Košiciach dňa: 

 

 Správca:      Stavebník: 

..........................................................  ............................................................ 

 Ing. Zoltán Bartoš     p. Ján Rožko 

         riaditeľ               konateľ spoločnosti  


