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Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok č. 63/2020 

Dodatok č. 4 

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2018/GD/01/021 evidovanej pod č. 821/2019/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. 4“) 

Názov diela: „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, 
Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji, časť 4: II/546 Prešov – 
Klenov“ 

 
Článok 1 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ  
Názov:     Prešovský samosprávny kraj (ďalej aj ako „PSK“)  
Sídlo:      Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  
Zastúpený:     PaedDr. Milanom Majerským, 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  
IČO:      37870475  
DIČ:      2021626332  
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava  
IBAN:     SK17 8180 0000 0070 0037 5509 
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  
Názov:     STRABAG s.r.o.  
Sídlo:      Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
Štatutárny orgán:    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. Ladislav Synak, vedúci PJ, na základe plnej moci  

Stavbyvedúci:    Ing. Ronald Pechs, Ing. Ľubomír Šimčík  
IČO:      17 317 282  



strana 2 z 3 

 

DIČ:      2020316298  
IČ DPH:     SK2020316298  
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)903 740 438  
E-mail:    ladislav.synak@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. 4  k zmluve 
a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu 
v nasledovnom znení: 

 

Článok 2 
Úvodné ustanovenia 

1. V zmysle Článku 6 bod 6.2.2 zmluvy vznikla v priebehu realizácie diela tzv. prekážka, 
nezávislá od vôle Zhotoviteľa, spočívajúca vo výskyte prívalových dažďov v dňoch 13. a 
18.06.2020 v mieste vykonávania diela, a to na vymedzených úsekoch stavebného objektu 
SO 01 Modernizácia cesty II/546 v staničení km 0,000 - 8,467 . Tieto prívalové dažde 
spôsobili rozsiahle poškodenia na už zrealizovaných častiach diela, najmä odplavenie častí už 
vybudovanej krajnice, poškodenie a zanesenie odvodňovacích priekop, zanesenie cestných 
priepustov, poškodeniu drenáže a nánosy blata, vzniknuté z týchto dažďov, spôsobili 
neprejazdnosť vo viacerých úsekoch cesty II/546, ktorá je predmetom modernizácie.   

2. Zhotoviteľ oznámil bez zbytočného odkladu Objednávateľovi v súlade s článkom 6 bod 6.3.2 
zmluvy vznik tejto prekážky, ktorá mu bráni odovzdať časti diela (SO 01), v pôvodne 
dohodnutom zmluvnom termíne tak, aby bola v plnej miere zabezpečená jeho užívania 
schopnosť. Hlavným dôvodom tejto zmeny zmluvných podmienok je vyhotovenie návrhu 
technických opatrení na obmedzenie vzniku opakovaných škôd.  

3. Pre uvedené skutočnosti Zmluvné strany pristúpili ku úprave zmluvy, ktorou sa zmení čas 
plnenia. Zhotoviteľ deklaruje, že prekážky uvedené v tomto článku nemajú vplyv na 
dokončenie ďalších častí diela, ktoré budú zhotovené podľa zmluvných podmienok.  

4. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že deklarovanou úpravou zmluvy sa nemení jej 
charakter, nemá charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemá dopad na cenu diela.  Ide 
o postup predpokladaný § 18 ods. 1 písm. a) ZVO. 

 
Článok 3 

Predmet Dodatku č. 4 

1. Znenie ustanovenia Článku 6 Čas plnenia bod 6.1.2 zmluvy v znení neskorších dodatkov sa 
nahrádza nasledovným znením: 
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„Ukončenie diela: Odovzdaním poslednej samostatnej stavby v lehote na dokončenie diela, t. j. 
maximálne 14 kalendárnych mesiacov od odovzdania staveniska, pričom lehota realizácie 
diela je 10 mesiacov.   

 
Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

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

3. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 4, ostávajú naďalej v platnosti.  

4. Súčasťou Dodatku č. 4 je: 

Príloha č. 2   Aktualizovaný plán realizácie výstavby, ktorý nahrádza Prílohu č. 2 zmluvy 
v znení jej neskorších zmien  - Plán realizácie výstavby 

5. Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 4 vyhlasujú, že súhlasia s jeho 
obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č.4 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, 30.06.2020                  V Geči, 26.06.2020 
 
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. Ladislav Synak 
  na základe plnej moci 

 
Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňa: 30.06.2020 
Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť dňa: 02.07.2020 
Dodatok č. 4 bol zverejnený dňa: 01.07.2020 


