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Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 44/2020 

Dodatok č. 3 

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 129/2018-CS evidovanej pod č. 824/2019/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 2: II/545 Kapušany 
a II/545 Kapušany - Raslavice“ 

 
Článok 1 

Zmluvné strany 
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 
IBAN:     SK92 8180 0000 0070 0037 5517  
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“) 

 

2. Zhotoviteľ  
Obchodné meno:    COLAS Slovakia, a. s.  
Sídlo:      Priemyselná 6, 042 45 Košice  
IČO:      31 651 402  
DIČ:      2020492111  
IČ DPH:     SK2020492111 
Štatutárny zástupca:  Cyril Claude Bernard Pinault – predseda predstavenstva  

Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva 
Ing. Milan Balážik, MBA – člen predstavenstva  

Osoby oprávnené na rokovanie:  Ing. Juraj Serva, poverený riaditeľ Divízie Východ  
Bankové spojenie:  VÚB, a.s.  
IBAN:     SK69 0200 0000 0000 0110 7512  
SWIFT:     SUBASKBX  
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Telefón:     00421-904-703-584  
E-mail:    marian.popovec@colas-sk.sk  
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sa, Vložka číslo: 240/V 
(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 nepredvídateľné prekážky geologického pôvodu v 

cestnom telese, ktoré zhotoviteľ v čase uzatvorenia zmluvy nemohol pri vynaložení 
náležitej odbornej starostlivosti predvídať a dajú sa odstrániť iba  v súvislosti so zmenou 
množstiev nevyhnutných položiek v pôvodnom zmluvnom rozpočte alebo vytvorením 
nových položiek s použitím postupu ocenenia, ktorý predpokladá bod 5.6 zmluvy. Táto 
skutočnosť má dopad na zmluvnú cenu diela, ktorá sa zvýši o 5,7 %. 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 sanačných stavebných prác na stavebnom objekte SO 01 

Rekonštrukcia cesty – časť 1 a časť 3, odstránením asfaltovej časti konštrukcie - 
frézovaním projektom predpísanej hrúbky došlo k zisteniu, že technické riešenie 
vystuženia asfaltovej vrstvy konštrukcie vozovky, pomocou oceľových 
dvojzákrutových mreží, nie je možné realizovať v zmysle projektovej 
dokumentácie, z dôvodu nesúdržnosti a nedostatočnej pevnosti podkladu 
určeného k ukotveniu danej výstužnej vložky (oceľovej dvojzákrutovej mreže). 
Pre zabezpečenie vhodných parametrov podkladu slúžiaceho k ukotveniu 
spomínaného prvku, bolo nutné pristúpiť k zrealizovaniu dodatočne doplnenej 
vrstvy asfaltového betónu o hrúbke 50 mm. 

ii. Počas realizácie stavebných prác na  stavebnom objekte „SO 06 – Bodová závada 
pri obci Fulianka“, bolo zistené v cestnom telese neúnosné podložie, ktoré 
potvrdila rázová zaťažovacia skúška. Z tohto dôvodu bolo nutné zrealizovať 
úpravu podložia pre zabezpečenie požadovaných parametrov podložia, v súlade 
s požiadavkami projektovej dokumentácie.  

 

2. Zhotoviteľ si splnil voči Objednávateľovi svoju oznamovaciu povinnosť 
o skutočnostiach, ktoré môžu mať, resp. majú vplyv na cenu a kvalitu diela ako takého, 
v lehote predpokladanej v zmluve a navrhol mu vhodné technické riešenie s primeranou 
hodnotou zmeny ceny diela. 
  

3. Autorský dozor stavby všetky tieto zmeny preštudoval a odporučil zrealizovať.  
 

4. Ide o objektívne 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 
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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/545 
v úseku Kapušany - Raslavice, 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 
absolútnej hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty určenej v pôvodnej zmluve. 
Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnej zmeny, v zmysle dôvodu 
predpokladaného v bode 1, určili absolútnu hodnotu ako súčet všetkých odpočtov 
a prípočtov, vyčíslených pre tento Dodatok č. 3. 

 
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 4 868 422,00  eur s DPH (slovom: 
štyrimiliónyosemstošesťdesiatosemtisícštyristodvadsaťdva eur  s DPH).  

Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle zmluvy      3 838 249,63  € 
Ekonomický pohľad zmeny ceny zmluvy bez DPH  
v zmysle Dodatku č. 3 k zmluve               +218 768,70  € 
Celková cena diela bez DPH v zmysle zmluvy v znení Dodatku č. 3   4 057 018,33  € 
DPH 20 %                      811 403,67  € 
Celková cena diela s DPH v zmysle zmluvy v znení Dodatku č. 3   4 868 422,00 €“ 
 

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.  
 

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. 
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5. Súčasťou Dodatku č. 3 je:  
Príloha č. 3  – Rozpočet diela v znení Dodatku č. 3, ktorý v plnom rozsahu 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, 19.05.2020                V Košiciach, 19.05.2020 
 
 
Za Objednávateľa:                                                   Za Zhotoviteľa: 
 
 
_____________v.r._________________  ___________v.r.___________________ 
PaedDr. Milan Majerský, PhD.    Cyril Pinault 
predseda Prešovského samosprávneho kraja predseda predstavenstva 
 
 
          v.r. 
        ________________________________ 

Ing. Milan Balážik, MBA 
člen predstavenstva 

 
 
Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňa: 19.05.2020 
Dodatok č. 3 bol zverejnený dňa: 20.05.2020 
Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňa: 21.05.2020 


