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DODATOK  č. 1 
 ku Zmluve o dielo č. 87/05/2017/SCKSK 

 

„Sfunkčnenie potrubia cestných priepustov a priľahlých vtokových a výtokových 

častí šnekovým zariadením“ 

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

v znení neskorších predpisov 

 

Čl. l 

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 

štatutárny orgán:  Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach obchodných: Ing. Gabriela Pelikánová, investičná námestníčka 

osoba zodpovedná  

za prevzatie prác:  Ing. Juraj Buľko, vedúci strediska Moldava n/Bodvou 

    Ing. Pavol Sedlák, vedúci strediska Spišská Nová Ves 

    p. Gejza Tóth, vedúci strediska Trebišov 

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: Peter Beca AZ 

sídlo:     Majerská 85, 076 14 Michaľany 

štatutárny orgán:  Peter Beca, majiteľ 

IČO:     33 157 294 

DIČ:     10 20 697 634 

IČ DPH:    SK10 20 697 634 

bankové spojenie:  Slovenská Sporiteľňa 

číslo účtu:   0105841244/0900 

IBAN:    SK9809 0000 0000 0105 8412 44 

právna forma:   zapísaný na OÚ Trebišov, č. živ. Reg. 811-2794 

spojenie:   tel.: 0918 810 763, email: pbeca@centrum.sk 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Čl. II 

Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD 87/05/2017/SCKSK na sfunkčnenie potrubia cestných 

priepustov a priľahlých vtokových a výtokových častí šnekovým zariadením zo dňa 

23.05.2017 (ďalej len ,,zmluva“) sa v zmysle čl. VIII Podmienky vykonania diela bod 1. mení 

takto: 

 

 

1. V prílohe č.1- Cenová a technická špecifikácia  sa mení z dôvodu výmeny 

predpokladaných úsekov ciest za úseky  s podobným rozsahom a druhom prác , pri 

dodržaní predložených cien uvedených v prílohe č. 1 nasledovne: 

 

Výmena pôvodných úsekov 

 

 

 Doplnené nové úseky 

Miesto výkonu práce: územný obvod strediska Spišská Nová Ves 

 

 
  

číslo položky číslo cesty úsek miesto výkonu práce 

13 III/3736 Vojčice Úo strediska Trebišov 

1 III/3215 Hodkovce spojka Úo strediska SNV 

4 III/3321 Košická Polianka spojka Úo strediska Moldava/B 

p. č. číslo cesty úsek dĺžka v 

m 

priemer v 

m 

j. cena za bm Cena za 

štartovaciu 

jamu 

Cena za 

sfunkčnenie 

priepustu 

      a b c d e = a*c + d 

1 III/3257 

Slatvina - 

intravilán  

    

2500 

 

 

Miesto výkonu práce: územný obvod strediska Michalovce  
p. č. číslo cesty úsek dĺžka v 

m 

priemer v 

m 

j.cena za bm Cena za 

štartovaciu 

jamu 

Cena za 

sfunkčnenie 

priepustu 

      a b c d e = a*c + d 

1 II/582 Klokočov 

    

1480 
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Čl. III 

Záverečné ustanovenie 

1. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

3. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho po dva pre každú zmluvnú 

stranu. 

V Košiciach       V Michaľanoch 

dňa 18.12.2017.............      dňa .08.12.2017 

 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

 

 

 

__________________________    _________________________ 

Ing. Zoltán Bartoš      Peter Beca 

 riaditeľ        majiteľ 

 

 

 

 

 


