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Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 3/2020 

Dodatok č. 2 

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa: 9017-00, č. objednávateľa: 133/2016/OOD zo dňa 
26.02.2016 (ďalej ako „zmluva“) v znení Dodatku č. 1, uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 zák. 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s  § 3 ods. 4 a § 
10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“) 

(ďalej len „Dodatok č. 2“)  

Názov diela: Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni dokumentácie pre 
realizáciu stavby (DRS), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na 
ponuku (DP) a výkon činnosti autorského dozoru k stavbe II/546 Prešov - 
Klenov 

 
Článok 1 

Zmluvné strany 
1.1 Objednávateľ  
Názov:     Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)   
Sídlo:      Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  
Zastúpený:     PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predseda PSK  
IČO:      37870475  
DIČ:      2021626332  
Štatutárny zástupca:    PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK  
Osoba oprávnená na rokovanie:   
Vo veciach zmluvných, technických  
a realizačných: Ing. Marcel Horváth – riaditeľ Správy a údržby ciest 

PSK, na základe plnej moci zo dňa 22.01.2019  
Bankové spojenie:                             Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                                         SK54 8180 0000 0070 0051 9082                                          
Telefón:     051/7081111  
Fax:      051/7081100  
E-mail:     predseda@vucpo.sk  
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR v 

zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych 
krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov 

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
1.2 Zhotoviteľ  
Obchodné meno:    DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Sídlo:      Kominárska 141/2, 4, 832 03 Bratislava  
IČO:      31 322 000  
DIČ:      2020524770  
IČ DPH:     SK2020524770  
Štatutárny zástupca:  predstavenstvo 
 Ing. Igor Jakubík – predseda predstavenstva 
 Ing. Martin Šutka – podpredseda predstavenstva 
 Ing. Jozef Harvančík – člen predstavenstva   
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Osoby oprávnené na rokovanie:   
- vo veciach zmluvných Ing. Jozef Harvančík, výrobný riaditeľ  

    Ing. Dušan Skuban, riaditeľ divízie Prešov 
- vo veciach technických Ing. Róbert Poči, zodpovedný projektant 
- vo veciach ekonomických Ing. Martin Šutka, ekonomický riaditeľ 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
IBAN:     SK61 0200 0000 0000 2440 2012      
Telefón:     02-50234 111, 051/7562811  
E-mail:    skuban@dopravoprojekt.sk 
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sa, Vložka číslo: 
378/B 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 
 
Zmluvné strany dobrovoľne pristúpili ku uzatvoreniu Dodatku č. 2 k zmluve z dôvodov 
vyšpecifikovaných v článku 2 Úvodné ustanovenia s poukazom na čl. 11 bod 11. zmluvy 

v nasledovnom znení: 
 

Článok 2 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zmenou zmluvy v zmysle čl. 3 Dodatku č. 2 dôjde ku rozšíreniu povinností na strane 

Zhotoviteľa. Ide o nepodstatné zmeny, ktoré nemajú vplyv na cenu plnenia. Zmluvné 
strany prehlasujú, že nie je splnená ani jedna z podmienok § 10a ods. 1 ZVO, ktoré by 
mali za následok zákaz uzatvoriť dodatok. Táto zmena zmluvy nepodlieha schváleniu 
ani rozhodnutiu rady.   
 

2. Týmito nepodstatnými zmenami sa zaistí kvalita vykonaného diela, pričom Zhotoviteľ 
potvrdzuje, že rozšírenie predmetu zmluvy nemá vplyv na cenu diela stanovenú v 
zmluve. Ide o ustanovenia zmluvy, zabezpečujúce kvalitu stavebného diela ako verejnej 
práce, predpokladané zákonom č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov.    
 

Článok 3 
Predmet Dodatku č. 2 

 
1. Znenie čl. 2 Predmet zmluvy sa dopĺňa o nasledovné ustanovenia: 

 
„2.10 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom stavebného diela pri 

vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu stavebného diela, ktorým sa pre 
účely tejto zmluvy rozumie stavba II/546 Prešov – Klenov (ďalej ako „stavebné 
dielo“).“ 

 
„2.11 Zhotoviteľ spracuje, v spolupráci so zhotoviteľom stavebného diela, plán užívania 

stavebného diela tak, aby počas jeho užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku 
alebo poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania bude 
obsahovať pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.“  
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Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 2 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.vucpo.sk.  
 

2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy sú určené pre 
Objednávateľa a 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť 
originálu.  
 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú naďalej v platnosti.  
 

4. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
 
5. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 2 vyhlasujú, že súhlasia s jeho 

obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 2  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,                          V Bratislave,  
 
Za Objednávateľa:  16.01.2020                             Za Zhotoviteľa: 16.01.2020 
 

 
                           v. r.                                                                      v. r.  
________________________________  ________________________________ 
PaedDr. Milan Majerský, PhD.    Ing. Igor Jakubík 
Predseda Prešovského samosprávneho kraja predseda predstavenstva 
        a generálny riaditeľ 
 
 
 
                                                                                                        v. r.  
        ________________________________ 

Ing. Juraj Harvan čík  
člen predstavenstva 

       a výrobný riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 22.1.2020 
Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: 23.01.2020 


