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Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 

  číslo zhotoviteľa: 10/2018 

   číslo objednávateľa: 150/09/2018/MI 

Rekonštrukcia mostov 

Časť č. 1 – Rekonštrukcia mosta M 1828 cez odpadový kanál za obcou Veľké Raškovce 

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, referent mostov 

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: IZOLEX BAU s.r.o.      

sídlo:                 Bačíkova 3023/7B, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene  

spoločnosti:   Ing. Richard Havrilla, konateľ 

osoby oprávnené rokovať 

vo veciach zmluvných:  Ing. Richard Havrilla       

vo veciach realizačných: Ing. Rastislav Jurko               

stavbyvedúci:   Ing. Rastislav Jurko 

IČO:     31721770     

DIČ:     2020493717    

IČ DPH:   SK2020493717    

bankové spojenie:  Tatra banka a. s.  

IBAN: SK72 1100 0000 0029 2285 9371 

právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

spojenie: tel.: 0903655214 

e-mail:    izolex@izolex.sk 

 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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             Preambula 

 

Dňa 07.11.2018 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo, číslo zhotoviteľa: 10/2018, 

číslo objednávateľa: 150/09/2018/MI, Rekonštrukcia mostov Časť č. 1 – Rekonštrukcia mosta M 1828 cez 

odpadový kanál za obcou Veľké Raškovce (ďalej aj ako „zmluva“). 

Na základe obhliadky realizovanej stavby zo dňa 25.06.2019, bolo na základe skutkového stavu po 

búracích prácach na vrchnej stavbe a priestorov okolo nosníkov skonštatovaná potreba výmeny 3. nosníka. 

Nosníky však, po konzultáciách s možnými dodávateľmi, nie je možné vyrobiť v takom termíne, ktorý by 

umožnil ukončenie prác na diele do zimného obdobia.  

Na základe uvedených skutočností požiadal zhotoviteľ listom č. KO 51/2019 zo dňa 28.06.2019 

objednávateľa o schválenie zmeny stavby pred dokončením na základe zmeny technického riešenia opravy 

mosta, a listom č. KO 52/2019 zo dňa 28.06.2019 o uzatvorenie Dodatku č. 1 k zmluve, čomu objednávateľ 

listom č. ITU – 2019/921-5943 zo dňa 12.07.2019 vyhovel. 

Namiesto  výmeny  nosníkov  sa zmluvné strany sa dohodli na  realizácii sanácie nosníkov.  Nosníky  

Vloššák sa zosilnia nalepením  uhlíkových lamiel Sika  Carbodur. Zosilnenie uvedeným  spôsobom  sa  

realizuje  na  všetkých  nosníkoch a  to  vzhľadom  na skutkový   stav ostatných  nosníkov a  aj  vzhľadom  

na  požiadavku  projektanta, aby  bola  celá  nosná  konštrukcia  staticky  identická a  kompaktná. 

V zmysle ustanovenia článku VI Termín plnenia diela bod 5 zmluvy zhotoviteľ listami č. KO 52/2019 zo 

dňa 28.06.2019 a č. 91/2019 zo dňa 03.09.2019 písomne požiadal objednávateľa o predĺženie termínu 

ukončenia stavebných prác na diele podľa zmluvy a zároveň oznámil objednávateľovi existenciu dôvodov, 

ktoré bránia, resp. sťažujú vykonanie diela podľa zmluvy, a ktorých následkom bude omeškanie 

s vykonaním diela.   

Omeškanie s vykonaním diela nastalo z dôvodu potreby technologických prestávok na tuhnutie a tvrdnutie 

o 45 dní a z dôvodu nesúhlasného stanoviska okresného úradu Michalovce, odbor cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií s úplnou  uzávierkou  cesty II/552, čím došlo  ku predĺženiu  doby  výstavby  z  

98 dní  na  196 dní. 

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany v zmysle ustanovenia článku X Záverečné ustanovenia 

bod 2 zmluvy a ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva 

mení nasledovne:  

 

Čl. II 

 Predmet dodatku 

 

1. Čl. IV Cena bod 1 sa obsah tabuľky mení nasledovne: 

 

 

Časť č. 

 

Názov diela 

Cena spolu 

v € bez 

DPH 

 

20% DPH 

Cena spolu 

v € s DPH 

1. 

Časť č. 1 – Rekonštrukcia mosta 

M 1828 cez odpadový kanál 

za obcou Veľké Raškovce 

 

240 235,18 

 

48 047,036 

 

288 282,216 

 

 

2. Čl. VI  Termín plnenia diela bod 1 písm. b) sa mení nasledovne: 

 

Dielo – stavbu  podľa Čl. II bod 2 písm. b) tejto zmluvy v termíne do 30.10.2019. 
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3. Pôvodná príloha č. 1 zmluvy – cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky sa nahrádza 

novým znením, ktoré je prílohou tohto dodatku ako príloha č. 1. 

 

Čl. III 

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: 

- cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky (príloha č. 1),  

- Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením – MOST RAŠKOVCE č. KO 51/2019 zo dňa 

28.06.2019 (Príloha č. 2), 

- Žiadosť o uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve č. 150/09/2018/MO Rekonštrukcia mosta M 1828 

cez odpadový kanál za obcou Veľké Raškovce č. KO 52/2019 zo dňa 28.06.2019 (Príloha č. 3), 

- List č. 91/2019 zo dňa 03.09.2019 Dodatok č. 1 - vysvetlenie (príloha č. 4). 

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.  

 

 

 

V Košiciach, dňa 29.10.2019                          V Košiciach, dňa 29.10.2019 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 

 

 

______________________ _________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  IZOLEX BAU s.r.o. 

Ing. Jozef Rauch, riaditeľ      Ing. Richard Havrilla, konateľ 

           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


