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Dodatok č. 4 

k zmluve o dielo č. Zhotoviteľa ZoD 129/2018-CS, č. Objednávateľa 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. 4“) 

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 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:      37 870 475  
DIČ:      2021626332  
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  
Názov:      COLAS Slovakia, a. s.  
Sídlo:      Priemyselná 6, 042 45 Košice  
Štatutárny orgán:  predstavenstvom v zložení 

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  
IČO:      31 651 402  
DIČ:      2020492111  
IČ DPH:     SK2020492111 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN:      SK69 0200 0000 0000 0110 7512  
SWIFT:     SUBASKBX  
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“) 

Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 70/2020 



strana 2 z 4 

 

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 4 s poukazom na § 18 
ods. 1 písm. a) v spojení s písm. c) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu 
v nasledovnom znení: 

Článok 2 
Úvodné ustanovenia 

 
1. V priebehu realizácie diela sa objavili prekážky statického charakteru na stavebnom objekte SO 04 

rekonštrukcia mostného objektu 545 – 003, ktoré Zmluvné strany v čase uzatvorenia zmluvy nemohli 
pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať  a dajú sa odstrániť len s finančným dopadom na cenu 
diela oproti cene diela uvedenej v (základnej) zmluve ako aj na čas plnenia. Tieto prekážky znemožňujú 
Zhotoviteľovi zhotoviť dielo vzájomne dohodnutým spôsobom v zmysle projektovej dokumentácie pre 
realizáciu stavby a podľa zmluvy. Ide o nasledovnú prekážku: 

i. po zahájení sanačných stavebných prác na stavbe sa zistilo značné poškodenie krajných 
trámov a dosky nosnej konštrukcie mostného objektu 545-003, ktoré vykazujú vyššiu mieru 
degradácie betónu a výstuže oproti pôvodne predpokladanému množstvu, vychádzajúceho 
z diagnostiky mostného objektu ešte pred spracovaním projektovej dokumentácie, a to hlavne 
v oblasti pevnosti betónov, zostatkových priemerov nosnej výstuže a celkovo v objeme 
narušenej ochrannej krycej vrstvy výstuže. Technický návrh pôvodne navrhovaný 
projektantom na sanáciu nosných betónových konštrukcií uvedený v projektovej 
dokumentácii, nie je možné ani účelné použiť.  

2. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, 
resp. môžu mať vplyv na cenu a kvalitu diela ako takého, v lehote predpokladanej v zmluve . 

  
3. Autorský dozor stavby po zistení skutkového stavu stavby, navrhol zmenu technického riešenia.  
 
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 (základnej) 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/545 v úseku Kapušany, v súlade s príslušnými 
technickými predpismi. 

 
6. Zmeny, ktoré sú predmetom Dodatku č. 4 podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, 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. 4, 
z ktorého vzišla absolútna hodnota zmeny 4,76 %.  

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

na článok 5 bod 5.5.1 ku úprave ceny diela ako aj času plnenia. Zhotoviteľ týmto pri tvorbe 
jednotkových cien novovzniknutých položiek prehlasuje, že uplatnil postup predpokladaný v bode 5.6 
zmluvy. Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi v súlade s článkom 6 bod 6.3.2 zmluvy, že nie je schopný, 
pre prekážky podľa bodu 1 tohto článku a s prihliadnutím na prijaté technologické postupy, ukončiť 
práce na stavebnom objekte SO 04 podľa pôvodného harmonogramu. 

 
8. V zmysle Článku 6 bod 6.2.2 zmluvy vznikla v priebehu realizácie diela tzv. prekážka, nezávislá od 

vôle Zhotoviteľa, spočívajúca v obmedzení dodávky HDPE rúr určených na dodatočné 
predpínanie spriahujúcej dosky na stavebných objektoch SO 03 a SO 04 a zvodidiel, ktoré majú 
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byť osadené na stavebnom objekte SO 01.2 v staničení km 1,118 – 1,325 v celkovej dĺžke 471,4 m2. 
Obmedzenie dodávky materiálov je zapríčinené obmedzením pohybu osôb a tovaru zo zahraničia, 
z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy ochorenia COVID – 19. Ide o zmenu zmluvy predpokladanú § 
18 ods. 1 písm. a) ZVO. 

9. Zhotoviteľ deklaroval, že chýbajúci materiál podľa bodu 8 bude dodaný neskôr, ako bolo pôvodne 
predpokladané. Z tohto dôvodu vznikla prekážka, ktorá znemožňuje časť diela (objekty  SO 04, SO 03 
a SO 01.2.) vyhotoviť riadne a včas, podľa základnej zmluvy. Vzhľadom na oneskorené dodanie 
materiálov v spojení so zmenou technického riešenia podľa bodu 1 tohto článku, bezpečnostné prvky 
(zvodidlá, vodorovné dopravné značenie) na stavebných objektoch SO 04, SO 03 a SO 01.2. bude možné 
zrealizovať až podľa priloženého Aktualizovaného harmonogramu – príloha č. 2.  

10. Pre uvedené skutočnosti Zmluvné strany pristúpili ku úprave zmluvy, ktorou sa zmení okrem ceny diela 
aj čas plnenia, a to pre prekážku na vymedzených stavebných objektoch. Zhotoviteľ prehlasuje, že 
omeškanie dodávky chýbajúcich materiálov a zmeny technologického riešenia, nemajú vplyv na 
dokončenie ďalších častí diela, ktoré budú zhotovené podľa doteraz platných zmluvných podmienok.  

 
Článok 3 

Predmet Dodatku č. 4 
 

1. Znenie ustanovenia Článku 5 Cena za dielo bod 5.1 zmluvy sa mení nasledovne:  
 

„Cena za dielo je stanovená na 4 865 611,64  eur s DPH (slovom: 
štyrimiliónyosemstošesťdesiatpäťtisícšesťstojedenásť  a 64 centov s DPH).  

Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle zmluvy       3 838 249,63  € 
Cena diela bez DPH v zmysle zmluvy v znení Dodatku č. 3        4 057 018,33  € 
Ekonomický pohľad zmeny ceny zmluvy bez DPH  
v zmysle Dodatku č. 4 k zmluve               - 2 341,96  € 
Celková cena diela bez DPH v zmysle zmluvy v znení Dodatku č. 4 4 054 676,37  € 
DPH 20 %                   810 935,27  € 
Celková cena diela s DPH v zmysle zmluvy v znení Dodatku č. 4    4 865 611,64  €“ 
 

2. Znenie ustanovenia Článku 6 Čas plnenia bod 6.1.2 zmluvy v znení Dodatku č. 1 sa nahrádza 
nasledovným znením: 

„Ukončenie diela: Odovzdaním poslednej samostatnej stavby v lehote na dokončenie diela, t. j. 
maximálne 15 kalendárnych mesiacov od odovzdania staveniska, pričom lehota realizácie diela je 11 
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 sú určené 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. Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
 
5. Súčasťou Dodatku č. 4 je:  
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Príloha č. 2   Aktualizovaný plán realizácie výstavby, ktorý nahrádza Prílohu č. 2 zmluvy 
v znení Dodatku č- 2 

 
Príloha č. 3  Rozpočet diela v znení Dodatku č. 4, ktorý v plnom rozsahu nahrádza Prílohu č. 3 

zmluvy Rozpočet diela v znení Dodatku č. 3 
 
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,                          V Košiciach,  

Za Objednávateľa:   02.07.2020                                        Za Zhotoviteľa:  02.07.2020 
 
 
 
   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. 4 nadobúda platnosť dňa: 02.07.2020 

Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť dňa: 04.07.2020 

Dodatok č. 4 bol zverejnený dňa: 03.07.2020 


