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Číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 77/2020 

Dodatok č. 1 

k zmluve o poskytovaní služieb č. Objednávateľa 56-1000/IROP 05ZNH/2019 (č. ÚPSK 
914/2019/OD), č. poskytovateľa STD0106/2019 zo dňa 11.07.2019 (ďalej ako „zmluva“), 
uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)  

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

Názov stavby  Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata, zlepšenie 
mobility v okrese Prešov 

v rámci projektu  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  
IČO:     37 870 475  
DIČ:     2021626332  
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:    SK92 8180 0000 0070 0037 5517 
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 

Za objednávateľa koná na základe udeleného splnomocnenia zo dňa 22.1.2019 vo veciach 
týkajúcich sa vykonania procesu verejného obstarávania pre výber stavebného dozoru 
pre realizáciu stavieb 

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 
(ďalej aj ako „SÚC PSK“) 

Sídlo:     Jesenná 14, 080 05 Prešov 
Zastúpený:    Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK 
IČO:     37 936 859 
DIČ:     2021775294 
Právna forma:  rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym 

krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších 
zmien a doplnení 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
- zmluvných:    Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK 
- ekonomických:  Ing. Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK 
- technických a realizačných: Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície SÚC PSK 

Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb SÚC PSK 
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(ďalej spolu ako „Objednávateľ“) 
 

2. Poskytovateľ  
Názov:    KHM s.r.o 
Sídlo:  Bardejovská 2031/61, 080 06 Ľubotice – Šarišské Lúky 
Zastúpený:   Ing. Marián Hudák, konateľ spoločnosti 
IČO:     52 212 220   
DIČ:     2120931340  
IČ DPH:    SK2120931340   
Bankové spojenie:    Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky 
IBAN:    SK21 8330 0000 0023 0160 1941 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
- zmluvných:   Ing. Marián Hudák 
- obchodných:   Ing. Marián Hudák 
- technických:   Ing. Marián Hudák 
Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 

38055/P  
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1  k zmluve 
a 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 stavby zmluvným zhotoviteľom Objednávateľa, došlo z oprávnených 
dôvodov, ktoré zmluvné strany realizačnej zmluvy, nemohli pri vynaložení náležitej odbornej 
starostlivosti predvídať, ku zmene pôvodne navrhnutého technického riešenia s dopadom na 
čas plnenia. Takéto predĺženie realizačnej lehoty o 3 mesiace si vyžaduje aj navýšenie 
predpokladanej lehoty pre poskytovanie služieb v zmysle tejto zmluvy s finančným dopadom 
na cenu za poskytované služby.  

2. Vzhľadom na skutočnosť, že cena za poskytované služby podľa tejto zmluvy predpokladala 
pôvodnú lehotu na uskutočnenie výkonu činností stavebno – technického dozoru v trvaní 8 
mesiacov, a to v profesii STD cesty a koordinátor BOZP a PO a 6 mesiacov v profesii STD 
mosty a Objednávateľ naďalej požaduje od Poskytovateľa plynulé pokračovanie výkonu 
činností stavebno-technického dozoru v profesii STD cesty o 1 mesiac, v profesii STD mosty 
a koordinátor BOZP a PO o ďalšie 3 mesiace, je potrebné pristúpiť ku zmene zmluvy.  

3. Zmeny, ktoré sú predmetom Dodatku č. 1 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 bodoch 1 a 2, určili absolútnu hodnotu ako súčet všetkých odpočtov 
a prípočtov, vyčíslených pre Dodatok č. 1, z ktorého vzišla absolútna hodnota zmeny 30 %.  

4. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že deklarovanými zmenami sa nemení charakter 
zmluvy, nemá charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO.   
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Článok 3 
Predmet Dodatku č. 1 

1. Znenie ustanovenia Článku 3 LEHOTA PLNENIA ZMLUVY bod 1 druhá veta zmluvy sa 
nahrádza nasledovným znením: 

„Predpokladaná lehota na uskutočnenie výkonu činnosti stavebno-technického dozoru stavby 
je v trvaní 9 mesiacov v profesii STD cesty, STD mosty a 11 mesiacov v profesii koordinátor 
BOZP a PO.“   

2. Znenie ustanovenia Článku 4 CENA ZA POSKYTNUTIE SLUŽBY bod 1 sa vypúšťa a  
nahrádza nasledovným znením: 

„Cena za poskytnutie služieb je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a 
cenovej ponuky Poskytovateľa, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 

cena v zmysle 
zmluvy bez DPH  (v 

€) 

DPH vo výške 20 %  
(v €) 

cena celkom s DPH 
(v €) 

44 640,00 8 928,00 53 568,00 
cena v zmysle 
dodatku č. 1 k 

zmluve bez DPH  (v 
€) 

DPH vo výške 20 %  
(v €) 

cena celkom  dodatku 
č. 1 k zmluve s DPH 

(v €) 

57 880,00 11 576,00 69 456,00 
 
Cena vrátane DPH slovom šesťdesiaťdeväťtisícštyristopäťdesiatšesť eur 00/100 centov.“  
 

3. Znenie ustanovenia Článku 4 CENA ZA POSKYTNUTIE SLUŽBY bod 2 sa vypúšťa a  
nahrádza nasledovným znením: 

„Špecifikácia ceny predmetu zmluvy je stanovená podľa prílohy zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy v znení jej neskoršieho dodatku ako aktualizovaná príloha č.1 –Technická a 
cenová špecifikácia, ktorá nahrádza prílohu č. 1 zmluvy.“ 
 
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok č. 1 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. 1 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. 1, ostávajú naďalej v platnosti.  
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4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

5. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho 
obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 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, 27.7.2020 

Za Objednávateľa 

             

 

 

 

         v.r. 

 V Ľubotice – Šarišské Lúky, 27.7.2020 

Za Poskytovateľa 

 

          

 

 

v.r. 

 

 PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
predseda PSK 

 Ing. Marián Hudák 
konateľ spoločnosti KHM s.r.o. 

 

 
 

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 27.7.2020 

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 31.7.2020 

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa:  30.7.2020 

 


