
DODATOK č.1 
K zmluve o dielo č. 255/10/2017/MI 

„Oprava poškodenej cesty III/3765 v obci Ložín“ 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

l. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

názov:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

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

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

štatutárny orgán:  Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach obchodných: Ing. Gabriela Pelikánová, investičná námestníčka 

osoba zodpovedná  

za prevzatie prác:  Ing. Jozef Marcinko 

IČO:    35 555 777 

DIČ:    202 177 2544 

IČ DPH:    SK2021772544 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu:   7000409705/8180 

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 

spojenie:   tel.: 055/78 60 011 

    fax: 055/78 94 936 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...) 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a  

 

Zhotoviteľ: 

názov:  Janeko s.r.o. 

sídlo:  Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov    

zastúpený:    Vladimír Janičina- konateľ 

stavbyvedúci:   Ing. Vendelín Degro- stavbyvedúci 

IČO:     36 590 134 

DIČ:    2021 961 414 

IČ DPH:   SK 2021 961 414 

bankové spojenie:  Tatrabanka a.s. Trebišov 

číslo účtu:   29 4945 6062/ 1100 

IBAN:                                    SK09 1100 0000 0029 4945 6062 

Právna forma: Spoločnosť zapísaná v obch. registri Okresného súdu Košice I. 

oddiel Sro, vložka č. 16231/V 

spojenie:                                          tel.: 0905 543 529 

e-mail: janeko@centrum.sk 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“)   a spolu aj ako „zmluvná strana, zmluvné strany“ 

mailto:janeko@centrum.sk


II. 

Preambula 

 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  (ďalej ako „ objednávateľ“) uzatvoril 

dňa 06.11.2017. ako výsledok verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou 

zmluvu o dielo č. 255/10/2017/MI, „Oprava poškodenej cesty III/3765 v obci Ložín“ zo 

dňa 30.10.2017 (ďalej len „zmluva“) so spoločnosťou Janeko s.r.o. (ďalej ako „zhotoviteľ“). 

 

 

Pri plnení predmetu zmluvy vznikla potreba rozšírenia prác, ktoré sú nevyhnutné na plnenie 

zmluvy a neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve a o ich potrebe objednávateľ v čase verejného 

obstarávania a ani v čase  uzatvárania zmluvy nevedel a ani ich  potrebu nemohol predvídať.  

 

Vzhľadom na vznik nevyhnutnej potreby riadneho plnenia zmluvy pre zabezpečenie účelu 

uskutočnenia stavebných prác s rozšírením položiek prác nevyhnutných na riadne plnenie 

zmluvy, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve, všetko so zohľadnením ekonomických 

dôvodov a technických dôvodov s uplatnením hospodárnosti a efektívnosti,  

 

 

uzatvárajú zmluvné strany 

 

 

v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „ZoVO) . 

 

tento  Dodatok č. 1 k zmluve 

 

ktorým sa mení a dopĺňa zmluva v nasledovnom znení: 

 

 

III. 

 

1. Čl. III Predmet zmluvy bod 2. Podrobný rozsah a druh prác  uvedený v prílohe č. 1. 

predmetu zmluvy sa rozširuje o položky uvedené a ocenené podľa cenníka dodávateľa 

v čase uzatvorenia Dodatku č. 1 v Prílohe č. 1a  tohto Dodatku č. 1 a budú tvoriť 

neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo. 

 

 

2. 2. Čl. V Cena bod 2: Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III a predloženej 

ponuky sa mení: 

 

Názov diela 
Celková cena  

bez DPH v € 
20% DPH 

Celková cena 

s DPH v € 

Oprava poškodenej 

cesty III/3765 v obci 

Ložín 

ZoD 22 864,10 4 572,82 27 436,92 

Dod. 

č. 1 
8 922,80 1 784,56 10 707,36 

Cena spolu : ZOD + Dod. č 1 31 786,90 6 357,38 38 144,28 



3. Uplatnená zmena zmluvy  v rozsahu podľa Dodatku č. 1 spočívajúca v rozšírení 

položiek stavebných prác a  predpokladaného rozsahu je vykonaná a dohodnutá 

zmluvnými stranami v zmysle  čl. XII bodu 2  zmluvy. 

 

IV. 
 

1. Dodatok č. 1  bude tvoriť  neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo. 

2. Dodatok č. 1  je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží 

dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.  

3. Ostatné zmluvné podmienky  pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto 

Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.  

4. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke 

objednávateľa. 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 16:11.2017     V Trebišove  dňa 14.11.2017 

 

 

Za objednávateľa:              Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

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

Ing. Zoltán Bartoš      Vladimír Janičina 

riaditeľ       konateľ 

 


