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Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 41/2020 

Dodatok č. 3 

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2018/GD/01/022 evidovanej pod č. 823/2019/OM zo dňa 
19.06.2019 v znení jej neskorších dodatkov (ďalej ako „zmluva“), 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: „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, 
Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji, časť 1: II/534 Poprad – 
Starý Smokovec, II. ETAPA“ 

 
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:  Ing. Marcel Horváth – riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, 

na základe plnej moci zo dňa 26.06.2019  
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava  
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:    STRABAG s.r.o.  
Sídlo:      Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
IČO:      17 317 282  
DIČ:      2020316298  
IČ DPH:     SK2020316298  
Štatutárny zástupca:  Ing. Jarmila Považanová, konateľka  

Ing. Branislav Lukáč, konateľ  
Viera Nádaská, konateľka  

Osoby oprávnené na rokovanie:  Ing. Peter Šulek, technický vedúci oblasti VÝCHOD na 
základe plnej moci  
Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti VÝCHOD, 
na základe plnej moci  
Ing. Viktor Kanda, vedúci PJ, na základe plnej moci  
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Stavbyvedúci:    Ing. František Smrek  
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 

Bratislava  
IBAN:     SK 54 1111 0000 0014 2311 0003  
SWIFT:     UNCRSKBX  
Telefón:     +421 (0)911 059 603  
E-mail:    viktor.kanda@strabag.com  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: 
Sro, Vložka číslo: 991/B 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 

 

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 3 
s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu 

v nasledovnom znení: 
 

Článok 2 
Úvodné ustanovenia 

 
1. V priebehu realizácie diela sa objavili prekážky geologického a hydrologického pôvodu, 

ktoré zhotoviteľ v čase uzatvorenia zmluvy nemohol pri vynaložení náležitej odbornej 
starostlivosti predvídať a dajú sa odstrániť len s finančným dopadom na cenu diela 
v zmysle zmluvy. Tieto prekážky znemožňujú zhotoviteľovi zhotoviť dielo vzájomne 
dohodnutým spôsobom v zmysle projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a podľa 
zmluvy. Ide o nasledovné prekážky: 

i. Po zahájení búracích prác, v rámci výkopových a zemných prác na odvodnení 
stavby bolo Zhotoviteľom zistené, že pôvodné hĺbkové drenáže sú nefunkčné 
a z toho dôvodu je potrebné ich kompletne nahradiť novými drenážami, ktorých 
funkčnosť bude možné kontrolovať prostredníctvom realizácie kontrolných 
šácht so spevneným vyústením do najbližšieho recipienta. 

ii. Po zahájení búracích prác boli vo vozovke nájdené kanalizačné šachty v počte 
21 ks, prekryté asfaltovou vrstvou, ktoré je potrebné výškovo upraviť alebo 
kompletne vymeniť, aby plnili svoj účel. 

iii. Po vykonaní vývrtov vo vozovke bol zistený vysoký stupeň degradácie 
podkladných asfaltových vrstiev vozovky. Z tohto dôvodu bolo konštatované, 
že navrhovaný postup odfrézovania kompletnej vrstvy vozovky nezabezpečí 
súvislú požadovanú kvalitu podkladu pre ukotvenie oceľovej mreže. 

iv. Z dôvodu, že poškodenie vozovky trhlinami, je väčšie, oproti predpokladu 
uvedenému v projektovej dokumentácii, k čomu s vysokou pravdepodobnosťou 
došlo v čase medzi vyhotovením DRS a realizáciou stavby, je potrebné pristúpiť 
ku zmene technického riešenia rekonštrukcie dotknutého úseku, zrealizovaním 
odfrézovania vozovky a celoplošným vyrovnaním asfaltovým betónom AC 11 
O, hr. 30 mm, oproti pôvodne navrhovanej sanácii trhlín pomocou asfaltovej 
zálievky. 
 

2. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi 
o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu diela a na kvalitu diela ako 
takého, v lehote predpokladanej v zmluve a navrhol mu primeranú zmenu diela. 
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3. Autorský dozor stavby všetky tieto zmeny preštudoval a odporučil zrealizovať.  

 
4. Ide o zmeny predpokladané ust. § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, s poukazom na článok 17 

Osobitné ustanovenia bod 17.3 zmluvy. Zmluvné strany potvrdzujú, že ide o stavebné 
práce, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie úplnej užívania-schopnosti diela, neboli 
zahrnuté do pôvodnej zmluvy a bez týchto prác by nebolo možné technologicky 
zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a s prislúchajúcou zodpovednosťou Zhotoviteľa 
za jednotlivo vykonávané práce s poukazom na článok 13 zmluvy.  

 
5. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami 

hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, 
sledujúc tak hlavný účel diela –  zrealizovať modernizáciu existujúcej cesty II/534 
v úseku Poprad – Starý Smokovec v súlade s príslušnými technickými predpismi. 

 
6. Zmeny, ktoré sú predmetom Dodatku č. 3, sú zmenami, ktorých hodnota nepresiahne 

finančný limit určený pre uplatňovaný postup podľa ZVO a nedôjde k navýšeniu hodnoty 
plnenia o viac ako 50 % hodnoty určenej v pôvodnej zmluve.  

 
7. Vzhľadom k tomu, že sa zmenil rozsah diela, oproti pôvodnej zmluve, je potrebné 

pristúpiť s poukazom na článok 5 bod 5.5.1 aj ku úprave ceny diela. Zhotoviteľ týmto pri 
tvorbe jednotkových cien novovzniknutých položiek prehlasuje, že uplatnil postup 
predpokladaný v bode 5.6 zmluvy.  

 
8. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej 

zmeny  v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu plnenia.   
 

Článok 3 
Predmet Dodatku č. 3 

 
 

1. Znenie ustanovenia Článku 5 Cena za dielo bod 5.1 zmluvy sa mení nasledovne:  
 
„Cena za dielo je stanovená na 3 508 789,82  eur s DPH (slovom: 
trimiliónypäťstoosemtisícsedemstoosemdesiatdeväť eur a osemdesiatdva centov  
s DPH).  

Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle zmluvy      2 370 297,29  € 
Cena zmeny zmluvy bez DPH v zmysle Dodatku č. 3 k zmluve       553 694,23  € 
Celková cena diela bez DPH v zmysle zmluvy v znení Dodatku č. 3   2 923 991,52  € 
DPH 20 %                      584 798,30  € 
Celková cena diela s DPH v zmysle zmluvy v znení Dodatku č. 3   3 508 789,82 €“ 
 
 

Článok 4 
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.vucpo.sk.  
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2. Dodatok č. 3 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. 3, ostávajú naďalej v platnosti.  
 

4. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
 
5. Súčasťou Dodatku č. 3 je:  

Príloha č. 3  – Rozpočet diela v znení Dodatku č. 3, ktorý nahrádza Prílohu č. 3 zmluvy 
Rozpočet diela 

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

obsahom a potvrdzujú, že 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,  13.5.2020                   V Geči, 13.5.2020 
 
Za Objednávateľa:                                                   Za Zhotoviteľa: 
 

 
    v.r.      v.r. 
________________________________  ________________________________ 
PaedDr. Milan Majerský, PhD.    Ing. Peter Šulek 
Predseda Prešovského samosprávneho kraja na základe plnej moci 
 
 
 
 
          v.r. 
        ________________________________ 

Ing. Ján Lietava 
na základe plnej moci 

 
 
 
 
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 18.5.2020  
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 19.5.2020 
 


