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Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1550/2021/OPR 

uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov ďalej len „geologický 
zákon“), vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR) č. 51/2008 Z. z., ktorou 
sa vykonáva geologický zákon,  a  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“ alebo ,,Dodatok 

č. 2“) 

medzi 

Objednávateľ 

Prešovský samosprávny kraj 
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO: 37870475 
DIČ: 2021626332 
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK73 8180 0000 0070  0036 9360 

Zhotoviteľ 

DPP Žilina, s.r.o. 
sídlo: Kominárska 2,4, 831 04, Bratislava 
štatutárny orgán:  Mgr. Daniela Sklenárová 
štatutárny orgán:  Ing. Peter Žiak     
Bankové spojenie: VUB, a.s. 
IBAN: SK50 0200 0000 0036 9213 5558 
IČO:50391348 
DIČ: 2120306001 
IČ DPH: SK2120306001 

/spolu aj ako „zmluvné strany“/ 

Zmluvné strany sa v súlade s čl. IV, bod 4.3 a čl. IX, bod 9.2 Zmluvy o dielo č. 1550/2021/OPR dohodli 
na uzatvorení Dodatku č. 2 nasledovne: 

Čl. I 

Odôvodnenie dodatku 

1.1. Realizáciou diela, ktoré zhotoviteľ vykonáva, došlo k zmenám pri jeho realizácii, t.j. vznikli 
náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela.  

Počas vykonávania diela vznikli zhotoviteľovi náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri 
realizácii diela, kde bolo potrebné zabezpečiť: 

a) sprístupnenie lokality pre realizáciu vrtov v obci Ruská Volová, Kolonica a Klenová v zmysle
článku IV. ods. 4.3 Zhotoviteľ pre zhotovenie diela riadne a včas vyžaduje spolupôsobenie
objednávateľa, ktoré spočíva v - sprístupnení lokality pre realizáciu vrtu a vybavení vstupov na
pozemky,

b) prípojku elektrickej energie na vykonanie čerpacej skúšky v obci Ruská Volová, Kalná
Roztoka, Klenová, Kolonica v zmysle článku IV. ods. 4.3 Zhotoviteľ pre zhotovenie diela
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riadne a včas vyžaduje spolupôsobenie objednávateľa, ktoré spočíva v - poskytnutí prípojky 
elektrickej energie (380 V, 3kW) na vykonanie čerpacej skúšky, 

c) vybavenie stretov záujmov v zmysle článku IV. ods. 4.3 Zhotoviteľ pre zhotovenie diela
riadne a včas vyžaduje spolupôsobenie objednávateľa, ktoré spočíva vo - vyznačení
podzemných vedení na lokalite resp. odovzdať písomné prehlásenie, že sa takéto vedenia v
mieste vrtu nenachádzajú, t. j. zabezpečenie informácií o existencii podzemných inžinierskych
sietí od prevádzkovateľov týchto inžinierskych sietí na lokalitách v mieste vytýčených
projektovaných hydrogeologických vrtov v obci Ruská Volová, Kalná Roztoka, Klenová,
Kolonica a Ladomírov.

1.2 Na základe vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa zabezpečil zhotoviteľ úkony 
popísané v ods. 1.1 tohto článku a poplatky za vyššie uvedené úkony mu budú uhradené ako 
náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela. 

Čl. II 

Predmet dodatku 

Čl. III. zmluvy sa dopĺňa o nové body, ktoré znejú: 

3.9 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za 
a) sprístupnenie lokality pre realizáciu vrtov predstavuje:
- pre obec Ruská Volová: prístupové cesty, príprava plošiny pre vrtnú súpravu, práca bagra,
dovoz a zapracovanie kameniva do cesty vo výške 4 224,- EUR s DPH
- pre obec Kolonica: prístupové cesty, príprava plošiny pre vrtnú súpravu, práca bagra, dovoz
a zapracovanie kameniva do cesty vo výške 1 635,- EUR s DPH
- pre obec Klenová: príprava plošiny pre vrtnú súpravu, práca bagra vo výške 480,- EUR s DPH
Spolu: 6 339,- EUR s DPH

b) zabezpečenie prípojky elektrickej energie na vykonanie čerpacej skúšky predstavuje:
- v obci Ruská Volová: 100,- EUR/1 deň x 7 dní =  700,- EUR s DPH
- v obciach Kalná Roztoka, Klenová, Kolonica: 100,- EUR/1 deň x 25 dní = 2 500,- EUR s DPH
x 3 obce = 7 500,- EUR s DPH
Spolu pre 4 obce: 8 200,- EUR s DPH

c) vybavenie stretov záujmov na lokalitách v mieste vytýčených projektovaných
hydrogeologických vrtov v obciach Ruská Volová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolonica a
Ladomírov predstavujú poplatky za vyjadrenie k inžinierskym sieťam vo výške 138,- EUR s

DPH

Spolu náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela podľa bodov a) až c) 
predstavujú sumu  14 677,- EUR s DPH, ktorá sa znižuje o náklady na nerealizované 

práce uvedené nižšie. 

Nerealizované práce: realizácia čerpacej skúšky, realizácia stúpacej skúšky, odber vzoriek vody, 
laboratórny rozbor (úplný pre pitnú vodu) a geodetické práce v obci Ladomírov sú vyčíslené na 
- 13 110,- EUR s DPH.

SPOLU: 1 567,- EUR s DPH (slovom: JedenTisícPäťStoŠesťdesiatSedem EUR) 
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3.10 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za náklady za práce 
a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela uvedené v ods. 3.9 zmluvy vo výške 1 567,- EUR 
s DPH na základe osobitne vystavenej faktúry, ktorej súčasťou budú kópie daňových dokladov 
za vykonané úkony, ktoré zhotoviteľ vykonal, a to so splatnosťou faktúry do 30 dní odo dňa 
doručenia faktúry objednávateľovi. 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela vzniknuté do účinnosti dodatku 
č.2 sa považujú za oprávnené. 

3.1 Tento dodatok č. 2 je povinne zverejňovaným dodatkom ku zmluve, pričom platnosť nadobúda 
dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a 
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po 
dni jeho zverejnenia na webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja. 

3.2 Ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené. 

3.3 Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich  vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží tri 
vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom dodatku č. 2, že bol napísaný na základe 
pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, vážne, nie v tiesni, ani za inak nevýhodných 
podmienok, pričom im nie sú v dobe podpisu tohto dodatku č. 2 známe okolnosti, ktoré by 
mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom 
tohto dodatku č. 2  tento dodatok č. 2 podpísali. 

Objednávateľ: 

 V Prešove, dňa: 11.01.2022 

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

         Zhotoviteľ: 

  V Bratislave, dňa: 22.12.2021 

         ......................................................... 
v. r. Mgr. Daniela Sklenárová

  konateľ 

         ......................................................... 
v. r. Ing. Peter Žiak

       konateľ 

Tento dodatok nadobudol platnosť dňa: 11.01.2022 
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 13.01.2022 
Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: 14.01.2022 
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