
 

Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 68/2020 
Dodatok č.4 

k zmluve o dielo č. 858/2018/DI. 
uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ:   Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo:     Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:   PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
IČO:     37870475 
DIČ:     2021626332 
Kontaktná osoba:   Ing. Artúr Benes , projektový manažér 
Kontakt:    0915 9630 035 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo účtu (IBAN):   SK55 8180 0000 0070 0040 1500 
Bankové spojenie pre depozit: Štátna pokladnica 
Číslo účtu (IBAN):    SK02 8180 0000 0070 0051 9242 

 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
1.2 Zhotoviteľ:   EURO-ŠTUKONZ a.s.,  
Sídlo:     Podunajská 23, 821 06 Bratislava 
Registrácia:    OR Os BA I, odd. Sa, vl. č. 5975/B 
Štatutárny orgán:   Mgr. Oliver Beňo, predseda predstavenstva 
Oprávnený rokovať vo veciach 
- zmluvných:   Naďa Mifkovičová 
- technických:   Peter Miko , riaditeľ projektu  
IČO:    35 972 297 
DIČ:     2022116206 
IČ DPH:    SK 2022116206 
Kontaktná osoba:   Naďa Mifkovičová 
Kontakt:    eurostukonz@slovanet.sk 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s.       
Číslo účtu (IBAN):   SK44 0200 0000 0021 1445 0551 

 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

 
2.1 Objednávateľ v zmysle  § 18 ods. 1 písm. b) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  v súlade s  Článkom XI. Záverečné ustanovenia, bod. 
11.2, uzatvára so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v rámci uskutočneného verejného 
obstarávania tento Dodatok č.4. k Zmluve o dielo č. 858/2018/DI z dôvodu potreby upraviť cenu diela 
o práce naviac a to na základe uznesenia č. 522/2020 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22.06.2020. 
 

Článok III. 
Predmet dodatku č.4 

3.1.  Článok IV.  Cena diela, bod 4.2 sa v Dodatku č.4 mení a znie nasledovne:  
 

Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je: 
 
Cena celkom bez DPH : 1 257 559,18 EUR  
(slovom: Jedenmilióndvestopäťdesiatsedemtisícpäťstopäťdesiatdeväť a 18/100 eur )  
DPH 20% :   251 511,84 EUR  
(slovom: Dvestopäťdesiatjedentisícpäťstojedenásť a 84/100 eur )  
Cena celkom s DPH :  1 509 071,02 EUR 
(slovom: Jedenmiliónpäťstodeväťtisícsedemdesiatjeden a 02/100 eur )  
 
Cena naviac prác  bez DPH : 66 251,94 EUR  
(slovom: šesťdesiatšesťtisícdvestopäťdesiatjeden a 94/100 eur )  
DPH 20% : 13 250,39 EUR  
(slovom: trinásťtisícdvestopäťdesiat a 39/100 eur )  
Cena naviac prác s DPH :  79 502,33 EUR 
(slovom: Sedemdesiatdeväťtisícpäťstodva a 33/100 eur )  
 
Cena celkom bez DPH : 1 323 811,12 EUR  
(slovom: Jedenmilióntristodvadsaťtritisícosemstojedenásť a 12/100 eur )  
DPH 20% : 264 762,23 EUR  
(slovom: Dvestošesťdesiatštyritisícsedemstošesťdesiatdva a 23/100 eur )  
Cena celkom s DPH :  1 588 573,35 EUR 
(slovom: Jedenmiliónpäťstoosemdesiatosemtisícpäťstosedemdesiattri  a 35/100 eur )  
 
 
3.2.   Článok XI. Záverečné ustanovenia sa v bode 11.4 mení tak, že Pôvodná príloha č.1 –podrobný 
rozpočet podľa výkazu výmer sa dopĺňa o podrobný rozpočet naviac resp. menej práce, ktorý tvorí 
samostatnú prílohu tohto dodatku.  
 
Príloha č. 4  Podrobný rozpočet naviac resp. menej práce je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku 
a Zmluvy o dielo č. 858/2018/DI. 
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia Dodatku č.4 

 
4.1 Všetky ostatné body/ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom Dodatku č.4. ku Zmluve 
o dielo č. 858/2018/DI. zostávajú v platnosti a sú účinné. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou 
Zmluvy o dielo č. 858/2018/DI. 



 

 
4.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  
 
4.3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne 
vlastnoručne podpísali.  
 
4.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená.  
 
4.5. Dodatok je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre 
zhotoviteľa.  
 
V Bratislave, dňa: 9. júl 2020    V Prešove, dňa: 7. júl 2020 
 
Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 
 
 
 
          v.r                v.r. 
........................................     ............................................... 
     Mgr. Oliver Beňo               PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
predseda predstavenstva       predseda PSK 
  EURO-ŠTUKONZ a.s.  
              

 

 

Príloha č. 4– podrobný rozpočet naviac resp. menej práce v tlačenej podobe a v elektronickej 
podobe (vo formáte MS Excel) 

 

 
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 14.7.2020 
 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 15.7.2020 

 


