
Dodatok č. 1  k Rámcovej dohode č. 76/02/2021/SCKSK 
Nákup asfaltového betónu 

 
Časť 8, lokalita: Bačkov, Herľany, Rakovec nad Ondavou, Strážske 

uzatvorenej v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  a podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 
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: doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA – generálny riaditeľ 
Osoba oprávnená rokovať 
vo veciach realizačných:  Ing. Juraj Gubík 
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 60 013, email: sekretariat@scksk.sk 
web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk  

(ďalej ako „objednávateľ“) 

a  
 
Dodávateľ:     COLAS Slovakia, a.s. 
sídlo:      Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava 
zastúpený:                                     Ing. Martin Papala, – predseda  predstavenstva 
                                                            Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva 
                                                            Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva 
IČO:      31 651 402 
DIČ:     2020492111 
IČ DPH:    SK2020492111 
bankové spojenie:   VÚB, a.s.  
IBAN:     SK69 0200 0000 0000 0110 7512 
právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10798/T 
kontakt:    tel.: +421 904 703 412 – Matej Sovák, manažér dopravy 
     e-mail: colas@colas-sk.sk 
 
 
 (ďalej ako „dodávateľ“) 
(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu aj „zmluvné strany“) 
 

 
 
 



Článok  I  
Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa v súlade s článkom IX. Záverečné ustanovenia bod 3 Rámcovej dohody č. 
76/02/2021/SCKSK zo dňa 22.03.2021 (ďalej ako „dohoda“)  dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 
1 k dohode (ďalej v texte aj len ako „dodatok“), ktorým sa dohoda mení a dopĺňa nasledovným 
spôsobom. 

2. V Článku II. Predmet rámcovej dohody v bode 7 sa predpokladané množstvo tovaru mení takto:  
AC  8  O,  II  50/70     1 648 t 
AC 11 O,  II  50/70     1 648 t 

3. V Článku III. Cena a platobné podmienky bod 1 sa tabuľka nahrádza novou v nasledovnom znení: 
Názov predmetu zákazky  Merná 

jednotka 
Celková cena 
spolu v EUR  
bez DPH 

DPH  20%  
v EUR 

Celková 
cena spolu 
v EUR  
s DPH 

 
Nákup asfaltového betónu 
Časť 8, lokalita:  
Bačkov, Herľany, Rakovec nad 
Ondavou, Strážske 
 

 
 
súbor 151 616,00 

 

 
 
30 323,20 
 

 
 
181 939,20 
 

 
4. V Článku III. Cena a platobné podmienky bod 4, sa nahrádza týmto znením: „ Maximálny  finančný 

limit objednávok podľa tejto rámcovej dohody je vo výške 151 616,00 EUR bez DPH (181 939,20 
EUR s DPH)“. 

5. S prihliadnutím na zmeny vykonané týmto dodatkom sa v rozsahu zmien uvedených v bode 2, 3 a 4 
tohto článku mení aj príloha č. 1 dohody. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany 
prehlasujú, že jednotková cena za 1 tonu v EUR bez DPH ostáva týmto dodatkom nezmenená 
a spravuje sa prílohou č. 1 Dohody. 
 

  
Článok II 

Záverečné ustanovenia 
1. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody. 
2. Ostatné ustanovenia dohody 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. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo dohodou 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 dodávateľa: 
V Košiciach, dňa: 24.08.2021                V Trnave, dňa: 30.08.2021 
 
 
  
________________________                                      ________________          _________________                                                                                        
Doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA                             Ing. Martin Papala          Ing. Jaroslav Mikuš                            
generálny riaditeľ                                                              predseda predstavenstva       člen predstavenstva                                               


