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Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 205/2019 

DODATOK č. 1 
KU ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

číslo zmluvy Objednávateľa: 60-4500/59ZNH/2018 

číslo zmluvy Poskytovateľa: AD201821801 

zo dňa 27.12.2018 uzavretej podľa ustanovení § 269 ods. 2 a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len “Dodatok č. 1“) 

 

 

Názov predmetu zmluvy: 
Výkon činnosti stavebného dozoru podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pri realizácii diela: 
Preložka cesty III/3146 (III/543010) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa 

 
Čl. 1 

ZMLUVNÉ STRANY 
Objednávateľ Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Zastúpený PaedDr. Milan Majerský, PhD, predseda Prešovského samosprávneho kraja 
IČO 37 870 475 
DIČ 2021626332 
Bankové spojenie 
IBAN 

Za objednávateľa koná 
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 

Sídlo: Jesenná 14, 080 05 Prešov 
IČO: 37 936 859 
Štatutárny orgán: Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
- zmluvných Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK 
- ekonomických Ing. Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií PSK 
- realizačných Jozef Zajac, vedúci oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb 
- technických Jozef Zajac, vedúci oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb 
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou 

listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení 
/ďalej len „Objednávateľ“/ a 

Poskytovateľ: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
Miesto podnikania: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
Štatutárny orgán: Ing. Martin Bakoš, PhD. - konateľ Osoby 
oprávnené rokovať vo veciach: 
- zmluvných: Ing. Martin Bakoš, PhD. – konateľ a generálny riaditeľ 
- obchodných: Ing. Marek Kožuško – prokurista a riaditeľ divízie stavebného dozoru 
- realizačných: Ing. Marek Kožuško – prokurista a riaditeľ divízie stavebného dozoru  
- IČO: 35860073 
DIČ: 2020289953 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I. Odd.: Sro, vložka č: 29057/B 
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/ďalej len „Poskytovateľ“/ 
/ďalej spolu ako „Zmluvné strany“/ 

 
 

v dôsledku dôvodov popísaných v Preambule Dodatku č. 1 Zmluvné strany pristúpili k jeho 
uzatvoreniu v nasledovnom znení: 

 

PREAMBULA 
 

1. Objednávateľ pristúpil ku zmene stavebného diela „Preložka cesty III/3146 (III/543010) juhovýchodný 
obchvat mesta Stará Ľubovňa“, v rámci ktorého Poskytovateľ vykonáva pre Objednávateľa služby 
stavebného dozoru. Táto zmena stavebného diela si vyžiadala predĺženie lehoty výstavby, čo malo dopad aj 
na zmluvný vzťah medzi Objednávateľom    a Poskytovateľom. 

2. V dôsledku týchto zmien dochádzaj aj ku zmene rozsahu služieb a počtu výkonových dní. Tieto skutočnosti 
majú dopad na zmluvnú cenu v zmysle čl. 4 zmluvy. 

3. Ide o zmeny predpokladané ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s čl. 9 bod 4 zmluvy, ktoré Objednávateľ nemohol pri 
vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať. 

4. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy. 
 

Čl. 2 PREDMET        
DODATKU č.1 

1. Znenie ustanovenia Čl. 3 Lehota plnenia zmluvy bod 1. druhá veta sa mení nasledovne: „Lehota výstavby 
stavebného diela je 211 kalendárnych dní, v rámci ktorých bude 81 výkonových dní Poskytovateľa, počas 
celej doby realizácie stavebných prác na stavbe, odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, podľa vzájomne 
odsúhlaseného časového a finančného harmonogramu stavebných prác so zhotoviteľom stavebných prác“. 

 
2. Znenie ustanovenia Čl. 4 Cena za poskytovanie služieb bod 1. sa mení nasledovne: 
„Cena za poskytnutie služieb je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a cenovej ponuky 
Poskytovateľa, v súlade so zákonom č. 18/1996  Z.  z.  o  cenách  v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF 
SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo 
výške 
Cena v zmysle zmluvy 

bez DPH (v €) 
Cena celkom v znení 

Dodatku č. 1 bez DPH 
(v €) 

DPH vo výške 20 % 
(v €) 

Cena celkom v znení 
Dodatku č. 1 s DPH 

(v €) 

18 300,00 21 300,00 4 260,00 25 560,00 

Cena vrátane DPH slovom: Dvadsaťpäťtisícpäťstostošesťdesiat eur 0/100 
 

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ 
USTANOVENIA 

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 
nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa 
– www.sucpsk. 

2. Súčasťou Dodatku č. 1 je príloha č. 1 – „Technická a cenová špecifikácia“. 
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služieb nedotknuté Dodatkom č.1, ostávajú naďalej    v 

platnosti. 
4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytovaní služieb. 
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5. Dodatok č. 1  je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých Poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia   a 
Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia. 

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tohto Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a 
potvrdzujú, že tento Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani 
za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

 
 
 
Za Poskytovateľa: Za Objednávateľa: 
V Bratislave, dňa  4.10.2019 V Prešove, dňa 07.10.2019 

 
 

v. r. v. r. 
Ing. Martin Bakoš, PhD. Ing. Marcel Horváth 
konateľ spoločnosti a generálny riaditeľ riaditeľ Správy a údržby ciest PSK 
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.  (na základe splnomocnenia z Dohody o 

spolupráci zo dňa 30.7.2018) 
 
 
 
 
 
 
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 02.12.2019 (prvé zverejnenie SÚC PSK 07.10.2019 ) 
Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa : 08.10.2019 
 

 

 

 

 

 


