
 
 

 

         

                                                                                                                          
  

   
    

 
   

    
 

             
   

  
  

  
 

        
                         

         
                             
      

      
           

   
          

  
  

     
      

 
             

 
      

           
        

         
         

                                 
   

    
     

           
    

            
        

      
     

 
                                               

 

Číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 65/2021 
Dodatok č. 4 

k 
ZMLUVE O DIELO 
(ďalej len „dodatok 4“) 

Číslo objednávateľa: 1008/2019/OD 
Číslo zhotoviteľa: UNIZA-PSK 01-2019 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov 

ČLÁNOK I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj 
so sídlom: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
zastúpený: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
IČO: 37870475 
DIČ: 2021626332 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
Oprávnený na vecné 
a obchodné rokovania: Vedúci odboru dopravy Úradu Prešovského 

samosprávneho kraja 

Telefón: 051/7081722 
E-mail: doprava@vucpo.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: Žilinská univerzita v Žiline, 
so sídlom: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
štatutárny orgán: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor 
právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola 
IČO: 00397563 
DIČ: 2020677824 
IČ DPH: SK2020677824 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK61 8180 0000 0070 0008 0807 
Oprávnený na vecné 
a obchodné rokovania: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., vedúci katedry cestnej 

a mestskej dopravy 
Telefón: 041/513 3500 
E-mail: jozef.gnap@fpedas.uniza.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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ČLÁNOK II. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Vyššie uvedené zmluvné strany uzavreli medzi sebou Zmluvu o dielo 4.10.2019 
s názvom diela: Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja 
Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 
21.08.2019. 
Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto zmluvy je registrovaný v registri partnerov verejného 
sektora pod číslom vložky: 4160, dátum zápisu: 01.02.2017. 

ČLÁNOK III. 
PREDMET DODATKU 

Predmet zmluvy 
Zmluvné strany sa vzhľadom na pokračujúce mimoriadne opatrenia aj v mesiacoch marec 
a apríl v roku 2021 spojené s ochranou voči šíreniu coronavírusu COVID 19 v Slovenskej 
republike a s tým spojené obmedzenie pracovných ciest potrebných na realizáciu meraní 
v Prešovskom samosprávnom kraji a iné pracovné obmedzenia dohodli na nasledovnej 
zmene: 

1. Článok IV. TERMÍN A MIESTO PLNENIA bod 4.1., prvá veta, sa mení takto: 
Termín na zhotovenie celého diela je : 31.05.2021. 

2. V článku IV. TERMÍN A MIESTO PLNENIA bod 4.1., sa dopĺňa posledná veta : 
Zhotoviteľ je povinný odovzdať celé dielo najneskôr do 31.05.2021. 

3. Článok VI. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY bod 6.3. sa mení 
nasledovne: 

Termín odovzdania jednotlivých častí diela podľa etáp je nasledovný: 

4. etapa: Čas vykonania: do 31.05.2021. 

5. etapa: Čas vykonania: do 31.05.2021. 

6. etapa: Čas vykonania: do 31.05.2021. 

4. Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy sa mení nasledovne: 

4. ETAPA: Návrhová časť – Koncept linkovej obsluhy PSK s ohľadom na 
funkčný región Východné Slovensko 

Čas dodania: do 31.05.2021. 
5. ETAPA: Návrhová časť – Podrobné definovanie všetkých liniek VOD v PSK, 

vrátane relevantných exteritoriálnych presahov a potrebných 
infraštruktúrnych opatrení 

Čas dodania: do 31.05.2021. 
6. ETAPA Návrhová časť – Ciele a zámery v oblasti ďalšieho rozvoja VOD 

v PSK, s ohľadom na funkčný región Východné Slovensko 
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Čas dodania: do 31.05.2021. 

5. Ostatné ustanovenia ZMLUVY O DIELO, pokiaľ neodporujú tomuto Dodatku č.4 
ostávajú nezmenené v platnosti. 

ČLÁNOK IV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. V prípade 
rozdielnosti dátumov je rozhodujúci neskorší dátum. Dodatok nadobúda účinnosť prvým 
dňom po dni jeho zverejnenia povinnou osobou. Ak je dodatok povinne zverejňovaný 
obidvoma účastníkmi dodatku, rozhodujúce je jeho prvé zverejnenie. 

2. Dodatok č. 4 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (3) 
rovnopisy a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 4 bol uzavretý na základe ich pravej a slobodnej 
vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, a že si 
ju pred jej podpisom prečítali. 

V Prešove, dňa: 28.04.2021 V Žiline, dňa: 23.04.2021 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

v.r. v.r. 
........................................ ........................................ 

Prešovský samosprávny kraj Žilinská univerzita v Žiline 
PaedDr. Milan Majerský, PhD. prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

predseda rektor 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňa: 28.04.2021 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 30.04.2021 
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 29.04.2021 
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