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Číslo z Centrálneho registra zmlúv ÚPSK: Dodatok 246/2021 

DODATOK č.2  

k ZMLUVE O DIELO č.263/2020/DPRRaCR  

 

v znení je  jej neskorších dodatkov ( ďalej ako „zmluva“)na zhotovenie projektovej 

dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie  , podľa § 536 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 

zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Dodatok č.2") 
 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj 

Sídlo: Nám. mieru č. 2, 080 01 Prešov 

Štatutárny zástupca: PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda 

IČO: 37870475 

DIČ: 2021626332 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu/IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082 

/ďalej označený aj ako "Objednávateľ"“ 

 

Zhotoviteľ: Vodales , s.r.o. 

Sídlo: Študentská 20 , 96016 Zvolen 

Kontakt: Ing. Miroslav Hrib PhD., konateľ 

IČO: 44 988 508 

DIČ: 2022896227 

Bankové spojenie: ČSOB a.s.,pob.Zvolen 

Číslo účtu/IBAN: SK28 7500 0000 0040 1733 3694 

Registrácia: OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.17139/S  

/ďalej označený aj ako "Zhotoviteľ"//ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“/ 

 
na základe dôvodov, bližšie definovaných v článku 1 Úvodné ustanovenia  Dodatku č. 2 k Zmluve 

a s poukazom na § 18 ods.1 písm.b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade 

s Uznesením č.867/2021 zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa   6.12.2021   Zmluvné strany 

pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení : 

 
Článok 1 

       Úvodné ustanovenia    

1. V priebehu vykonávania diela došlo k zmene okolností, spočívajúcich vo významnej 

zmene smerového vedenia cyklotrasy z dôvodu problémového majetkovoprávneho 

vysporiadania pre potreby územného rozhodnutia stavby. Z uvedeného dôvodu  bolo zo 

strany Zhotoviteľa nevyhnutné  prepracovať časť diela v rozsahu predstavujúcom  

približne 4 km naprojektovaných cyklotrás vzhľadom na nemožnosť majetkového 

vysporiadania na týchto úsekoch. Zmena umiestnenia už vyprojektovanej cyklistickej 

lávky cez rieku Cirocha v KÚ Stakčín znamenala opätovné vytýčenie nového profilu na 

rieke, geodetického zamerania a nového prepočtu umiestnenia mostových podpier 
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a ostatnej časti PD. Zmena smerového vedenia cyklotrasy znamenala aj potrebu prekládky 

vzdušného vedenia Telekom na dĺžke viac ako 800 m , čo ovplyvnilo aj zvýšenu pracnosť 

inžinierskej činnosti. 

Ak by nedošlo k úprave diela v uvedenom rozsahu, malo by to za následok  nemožnosť 

realizácie celej aktivity. Tieto okolnosti spôsobili navýšenie projekčných aj inžinierskych 

prác na strane Zhotoviteľa v rozsahu ďalších projekčných a geodetických prác a s tým 

súvisiacich a vykonaných prác. Investor sa rozhodol zmeniť druh nosnej konštrukcie 

cyklolávky cez Jalovský potok zo želozobetónovej na lepené drevené nosníky na bet. 

pätkách vplyvom tesnej blízkosti Národného parku Poloniny a rekonštrukcie mostu na 

ceste č. 588/II.  Opätovné prepracovanie návrhu statiky nosnej mostovej konštrukcie, 

vizualizácie a hydrotechniky prietokov spôsobili zvýšené náklady projektanta.           

2. Zhotoviteľ ako aj Objednávateľ boli uzrozumení so skutočnosťou, že vzhľadom na  

predĺženie procesov súvisiacich so zmenou územného plánu mesta Snina vznikla počas 

realizácie diela  potreba rozdeliť Dokumentáciu pre územné rozhodnutie na úseku Snina 

Stakčín na dve samostatné  dokumentácie a to Snina a Stakčín a opätovne tvoriť nové 

prílohy grafické aj textové PD.  

3. Na základe potreby presnej a jasnej identifikácie diela ( pre potreby financovania z EŠIF) 

a to aj s prepojením na jeho ďalšie etapy vzišla potreba pre zjednotenie názvoslovia 

všetkých troch etáp Poloniny trail. Preto Objednávateľ navrhol jednotné názvoslovie, ktoré 

je nutné uplatniť aj v rámci tohto diela. 

4. Pre uvedené skutočnosti Zmluvné strany pristúpili ku úprave zmluvy, ktorou sa zmení čas 

plnenia ako aj cena diela. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že deklarovanou 

úpravou zmluvy sa nemení jej charakter.  Vzhľadom na vyššie uvedené a v súlade s § 18 

Zákona o verejnom obstarávaní, ods. 1, písmeno b) a c) sa Zmluvné strany dohodli, že 

dodatočné práce spojené si zhotoviteľ bude uplatňovať u objednávateľa navyše. 

 
Článok 2  

Predmet Dodatku č. 2 

1. Znenie ustanovenia Preambula zmluvy v znení neskorších dodatkov sa nahrádza 

nasledovným: 

 

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania zadávaním zákazky s nízkou 

hodnotou na obstaranie diela s názvom „Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 

a stavebné povolenie Snina Stakčín názov stavby: „Dobudovanie cykloinfraštruktúry 

Poloniny trail, 1. etapa, úsek Snina“, „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. 

etapa, úsek Stakčín“ ktorý sa vykonal v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len "zákon o verejnom obstarávaní"). 

 

2.   Znenie ustanovenia Článku IV. Lehoty plnenia záväzkov, bod 4.1.2 zmluvy v znení 

neskorších dodatkov sa nahrádza nasledovným znením: .  

Dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie: maximálne do 24 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy.   

 

3. Znenie ustanovenia Článku V.Cena diela , bod 5.2 zmluvy v znení neskorších dodatkov 

sa nahrádza nasledovným znením:  

 

Cena za dielo je vo výške: 
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cena bez DPH: 48 230,- Eur 

sadzba DPH: 9 646,- Eur 

cena celkovo s DPH: 57 876,- Eur 

(slovom: päťdesiatsedemtisícosemstosedemdesiatšesť eur) 

 

Cena za práce naviac vo výške: 

 

Cena bez DPH: 15 639,00 Eur 

DPH: 3 127,80 Eur 

Cena celkovo s DPH: 18 766,80 Eur 

Cena s DPH slovom: (osemnásťtisícsedemstošesťdesiatšesť 80/100 eur) 

 

 

Celková cena za dielo je vo výške: 

 

cena bez DPH: 63 869,00 Eur 

sadzba DPH: 12 773,80 Eur 

cena celkovo s DPH: 76 642,80 Eur 

(slovom: sedemdesiatšesťtisícšesťstoštyridsaťdvať,40/100 eur) 

 

4. Znenie ustanovenia Článku VI Platobné podmienky a súvisiace sankcie , bod 6.1 zmluvy 

v znení neskorších dodatkov sa nahrádza nasledovným znením: 

 

Podkladom pre úhradu ceny za PD bude protokol o prevzatí diela Objednávateľom a 

následné vystavenie faktúry Zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy a následnom 

protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácie  v rozsahu uvedenom v článku 

II. nasledovne: 

 

1.splátka po odovzdaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie : 

Cena bez DPH: 19 292 Eur bez DPH 

DPH: 3 858,40 Eur 

Cena s DPH: 23 150,40 Eur 

Cena s DPH slovom: (dvadsaťtritisícstopaťdesiat,40/100 eur) 

 

2.splátka po odovzdaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre úsek 

Snina: 

Cena bez DPH: 5 788,-  Eur 

DPH: 1 157,60 Eur 

Cena s DPH: 6 945,60 Eur 

Cena s DPH slovom: (šesťtisícdeväťstoštyridsaťpäť 60/100) 

 

3.splátka po odovzdaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre úsek 

Stakčín: 

Cena bez DPH: 23 150,- Eur 

DPH: 4 630,- Eur 

Cena s DPH: 27 780 ,- Eur 

Cena s DPH slovom: (dvadsaťsedemsedemstoosemdesiat eur) 

 

4.splátka za vykonané práce naviac: 

Cena bez DPH: 15 639,00 Eur 
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DPH: 3 127,80 Eur 

Cena celkovo s DPH: 18 766,80 Eur 

Cena s DPH slovom: (osemnásťtisícsedemstošesťdesiatšesť 80/100 eur) 

 

Fakturácia je podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým splnením diela. 

 

 

 

Článok 3  

Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok č. 2 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. 

2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy sú určené pre 

Objednávateľa a 1 rovnopis pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu. 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú naďalej v platnosti  v 

pôvodnom znení. 

4. Dodatok č. 2 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, dňa 16.12.2021 

 
 

Objednávateľ: 
 

 

.............................................................. 
PaedDr. Milan Majerský PhD., v.r.   

Predseda PSK      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Zvolene , dňa 16.12.2021 

Zhotoviteľ: 

................................................................ 
Ing. Miroslav Hrib PhD., v.r. 

konateľ 

 
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 17.12.2021 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 18.12.2021 
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