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Dodatok č.  1 k Zmluve o dielo č. 648/2021/DRR 

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení 

neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní 

a o zmene a  doplnení niektorých zákonov  

 

Zmluvné strany 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

 

Prešovský samosprávny kraj 

sídlo:  Nám. Mieru 2, 080 01  Prešov 

Štatutárny orgán:   PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 

IČO: 37870475 

DIČ: 2021626332 

Finančná inštitúcia: Štátna pokladňa 

IBAN, SWIFT: SK54 8180 0000 0070 0051 9082 

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach: 

a) zmluvných: Ing. Marek Sopko, Vedúci oddelenia implementácie projektov EÚ SUC 

PSK, sopko.marek@sucpsk.sk, 0517563 732, mobil: 0915 879 991, Ing. Soňa Kožárová, 

projektový manažér PSK, sona.kozarova@vucpo.sk, 051 7081515,  

b) technických: Ing. Ján Butala, hlavný zamestnanec technickej prípravy stavieb SUC 

PSK, butala.jan@sucpsk.sk 

051 7563 722, mobil: 0917 312 693 

 

a 

 

ZHOTOVITEĽ: 

 

DOPRAVOPROJEKT, a.s. 

Kominárska 141/2,4, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 

832 03 

Štatutárny orgán: predstavenstvo 

Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva 

a ekonomický riaditeľ 

Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ 

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 

Vložka č. 378/B 

IČO: 31 322 000 

DIČ: 2020524770 

IČ DPH: SK2020524770 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN, SWIFT: SK61 1100 0000 0026 2302 9853, TATRSKBX 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): 

Ing. Jozef Harvančík, výrobný riaditeľ, 02 502 34 236, harvancik@dopravoprojekt.sk, 

Ing. Dušan Skuban, riaditeľ divízie Prešov, 051 756 28 10, skuban@dopravoprojekt.sk, 

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): 
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Ing. Dušan Skuban, riaditeľ divízie Prešov, 051 756 28 10, skuban@dopravoprojekt.sk, 

Ing. Radoslav Christakov, HIP, 051 756 28 10, christakov@dopravoprojekt.sk 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 

PREAMBULA 

Účelom Dodatku č.  k Zmluve o dielo č. 648/2021/DRR (ďalej len „Dodatok“) je úprava 

lehoty plnenia záväzkov v nevyhnutnom rozsahu. Potreba zmeny vyplynula z okolností, 

ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a 

zmenou zmluvy sa nemení charakter zmluvy. Počas plnenia Zmluvy o dielo 

648/2021/DRR , čl. 4, bodu 4.1. 2. Etapa - Vypracovanie projektovej dokumentácie 

„Realizácia nových nemotoristických komunikácií a súvisiacich objektov pre nové úseky 

medzi obcami Runina – Ruský Potok, Ruský Potok – Uličské Krivé, Kalná Roztoka – 

Stakčínska Roztoka, Stakčínska Roztoka – Stakčín“  Nariadením vlády Slovenskej 

republiky z 31. augusta 2021 sa vyhlásila prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej 

ochranné pásmo, čo v praxi znamená novú situáciu pri navrhovaní daného trasovania pri 

napojení na obec Uličské Krivé. V nadväznosti na uvedený skutkový stav, vzniknutý v 

priebehu realizácie diela vyvstala  potreba     pridania ďalšej možnosti trasovanie na danom 

úseku, ktorý je súčasťou vypracovania Technickej štúdie.  Táto situácia má priamy dopad 

na lehoty plnenia záväzkov v zmysle zmluvy a preto zmluvné strany pristúpili k uzavretiu 

dodatku v nasledovnom znení. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, Zmluvné strany 

zhodne konštatujú, že Zhotoviteľ nie je v súčasnosti v omeškaní so zhotovením diela 

v rozsahu a termíne uvedenom v bode 5.1.2 

I.  
Predmet Dodatku 

1. Predmetom tohto Dodatku, uzatvorenom v súlade s článkom 15, ods. 15.4 Zmluvy o 

dielo č. 648/2021/DRR ( ďalej len „Zmluva“), je dohoda Zmluvných strán o zmene 

Zmluvy v nasledujúcom rozsahu : 

 

  1.1 Článok 5 ods. 5.1.2 sa mení  a znie nasledovne: 

  5.1.2 Vypracovanie projektovej dokumentácie „Realizácia nových nemotoristických 

komunikácií a súvisiacich objektov pre nové úseky medzi obcami Runina – Ruský Potok, 

Ruský Potok – Uličské Krivé, Kalná Roztoka – Stakčínska Roztoka, Stakčínska Roztoka 

– Stakčín“ v stupňoch: 

- Technická štúdia – do 11 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, 

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie – do 9 mesiacov od doručenia písomného 

oznámenia Objednávateľa o výbere finálneho variantu vedenia trasy nových úsekov 

Zhotoviteľovi, najneskôr do 17 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, 

- Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu – do 9 

mesiacov od nadobudnutia platnosti územného rozhodnutia. 
 

II. 

 Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť  dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke 

Objednávateľa v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
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v spojení s ust. §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti 

v pôvodnom znení. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili, jeho obsahu 

porozumeli,  je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho  vlastnoručne podpísali. 

4. Dodatok bol vyhotovený v  5 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých tri 

vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia Zhotoviteľ. 

 

 

V Prešove,  dňa 24.02.2022              V Bratislave, dňa 17.02.2022 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------    --------------------------------- 

       v.r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.            v.r. Ing. Igor Jakubík 

 za objednávateľa       za dodávateľa 

 

 

 

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 24.02.2022 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 25.02.2022 
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