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                                                                                                    Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 207/2019 
 

Dodatok č. 3 
K zmluve o dielo, číslo objednávateľa: 31-4500/20VS/2018, číslo zhotoviteľa: Z1/2019/014/14 zo dňa 
28.02.2019 v znení jej neskorších dodatkov (ďalej ako „ZoD“) uzavretej v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej ako „ZVO“), v spojení s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

(ďalej len „Dodatok č. 3“) 
 

Názov diela: „Preložka cesty III/3146 (III/543010) juhovýchodný obchvat mesta Stará 
Ľubovňa“ 

 

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 
Právna forma: právnická osoba zriadená Zákonom NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve 

vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 

Za objednávateľa koná 
Správa  a údržba  ciest  Prešovského samosprávneho  kraja (ďalej aj ako 
„SÚC PSK“) 

Sídlo: Jesenná 14, 080 05 Prešov 
IČO: 37 936 859 
Štatutárny orgán: Ing.Marcel Horváth , riaditeľ SÚC PSK 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
- zmluvných Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK 
- ekonomických Ing. Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK 
- realizačných Ing. Marcel Horváth,riaditeľ SÚC PSK 

Jozef Zajac, vedúci oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb SÚC PSK 
- technických Jozef Zajac, vedúci oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb SÚC PSK 
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom 

Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení 
(ďalej ako „objednávateľ“) 

a 
 

Zhotoviteľ Doprastav, a.s. 
Sídlo Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
Štatutárny orgán Ing. Roman Guniš, člen predstaventva 

Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov na základe potvrdenia o rozsahu 
plnomocenstva reg.zn. 754/01/2019 zo dňa 02.01.2019 

IČO 31 333 320 
IČ DPH SK7120000206 
DIČ 2020372497 
Telefón 051/75 82 110 
Fax 051/75 82 112 
Bankové spojenie 
IBAN 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
- zmluvných Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov 
- ekonomických Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov 
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- realizačných Bc.Miroslav Žáčik, zástupca riaditeľa závodu Prešov 
Právna forma akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 

I, oddiel Sa, vložka č. 581/B 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 
V dôsledku dôvodov popísaných v Preambule Dodatku č. 3 zmluvné strany pristúpili k jeho 

uzatvoreniu v nasledovnom znení: 
 

Preambula 
1. V priebehu realizácie diela boli zhotoviteľom preukázané nevyhovujúce geologické podmienky územia 

počas výstavby diela. Zhotoviteľ dostal pokyn na realizáciu potrebných opatrení na zmiernenie dopadu 
týchto nevyhovujúcich podmienok. 

 
2. Na základe vzniku potreby realizácie dopĺňajúcich stavebných prác ako nevyhnutnej a neoddeliteľnej 

súčasti predmetu plnenia v zmysle ZoD pre účel diela ako takého, bez ktorých by dielo nebolo možné 
užívať v zmysle požiadaviek stanovených stavebným zákonom, je potrebné pristúpiť ku úprave ceny diela 
a lehoty výstavby. 

 
3. Ide o zmeny predpokladané ust. § 18 ods. 1 písm. b) ZVO v spojení s čl. 16 bod 16.3 ZoD. Zmluvné  

strany potvrdzujú, že ide o doplňajúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, neboli zahrnuté do pôvodnej 
ZoD. Bez týchto prác by nebolo možné vykonať dielo v požadovanej kvalite, tieto práce môže a bude 
vykonávať zhotoviteľ, pričom jeho zmena by mohla objednávateľovi spôsobiť ekonomické alebo technické 
problémy a nový proces verejného obstarávania týchto zmien by značne spôsobil objednávateľovi 
personálne, finančné ťažkosti, ale hlavne predĺženie lehoty na užívanie ciest III/3120 a III/3146 
motoristickou verejnosťou v meste Stará Ľubovňa. 

 
4. Zmeny popísané v bodoch 1- 2 Preambuly objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, 

účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak jeden z hlavných 
účelov realizácie diela – realizáciu obchvatu mesta (III/3146) a komplexnú modernizáciu existujúcej cesty 
III/3120. 

 
5. Zmeny, ktoré sú predmetom Dodatku č. 3, sú zmenami, ktorých hodnota nepresiahne finančný limit určený 

pre uplatňovaný postup, a nedôjde ňou k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty určenej        
v pôvodnej ZoD. 

 
6. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter ZoD. Obidva dôvody popísané v bodoch 1- 2 Preambuly 

majú dopad na cenu a lehotu plnenia. 
 

Čl. 1 Predmet Dodatku č. 3 

1. Znenie ustanovenia čl. IV Cena za dielo bod 4.2 ZoD sa mení nasledovne: 

„Cena celkom zahŕňa cenu za zhotovenie diela Preložka cesty III/3146 (III/543010) juhovýchodný 
obchvat mesta Stará Ľubovňa, ktorá je nevyhnutná na úspešné dokončenie diela: 

 
Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle ZoD 1 614 080,64 € 
Cena diela bez DPH v zmysle ZoD v znení Dodatok č. 2 1 855 534,64 € 
Cena zmeny ZoD bez DPH v zmysle Dodatku č. 3 k ZoD 100 243,33 € 
Celková cena diela bez DPH v zmysle ZoD v znení Dodatku č. 3 1 955 777,97 € 
DPH 20 % 391 155,59 € 
Celková cena diela s DPH v zmysle ZoD v znení Dodatku č. 3 2 346 933,56 € 

 
Cena celkom s DPH slovom: dvamiliónytristoštyridsaťšesťtisícdeväťstotridsaťtri eur, 56 /100 centov) 
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Špecifikácia objemov prác, výpočet a rekapitulácia ceny tvorí prílohu č.1 Rozpočet stavby v znení  
Dodatku č. 3.“ 

2. Zmluvné strany sa s poukazom na čl. 5 bod 11 písm. a), b) v spojení s písm. d) ZoD dohodli na predĺžení 
lehoty výstavby, ktorá má dopad na zmenu ustanovenia čl. 5 Lehota, čas, spôsob a miesto plnenia bod 
5.1 prvá veta ZoD. Prvá veta daného ustanovenia sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením: 

„Lehota výstavby diela je do 211 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia 
staveniska, vrátane času potrebného na protokolárne odovzdanie a prevzatie diela, podľa vzájomne 
dohodnutého vecného a časového harmonogramu, ktorý tvorí súčasť tejto zmluvy, t.j. príloha č.2 – 
Aktualizovaný harmonogram postupu stavebných prác.“ 

 
Čl. 2 Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok  č.  3  nadobúda  platnosť  dňom  jeho  podpísania  oprávnenými   zástupcami   zmluvných  strán  
a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa – www.sucpsk.sk. 

 
2. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 5-ich rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy sú pre Objednávateľa a 2 

rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu. 
 

3. Ostatné ustanovenia ZoD nedotknuté Dodatkom č. 3, ostávajú naďalej v platnosti. 
 

4. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD. 
 

5. Súčasťou Dodatku č. 3 sú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1 – Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 3, ktorou sa nahrádza Príloha č. 1 ZoD 
Príloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram postupu stavebných prác v zmysle Dodatku č. 3 

 
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tohto Dodatku č. 3 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a 

potvrdzujú, že tento Dodatok č. 3 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani 
za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

 
 
 
V Prešove, dňa 30.9.2019 V Bratislave, dňa 27.9.2019 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

 
 
 

v.r. v.r. v.r. 
................................................ ....................................... ............................................. 
Ing. Marcel Horváth Mgr. Roman Guniš, Ing. Martin V alko, 
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK člen predstavenstva riaditeľ závodu Prešov 
(na základe splnomocnenia a generálny riaditeľ na základe plnej moci 
a Dohody o spol. zo dňa 30.7.2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 02.12.2019 (prvé zverejnenie SÚC PSK 02.10.2019 ) 
Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa : 03.10.2019 


