
                                                                                                                                                                                                                  

Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo 

podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  
evidenčné číslo Objednávateľa: ZoD 35/2019 

evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZoD 193/2019-CS 
(ďalej len „Dodatok“)  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
 
 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami: 
 
 
O b j e d n á v a t e ľ: 
 
Názov:         Mestská časť Košice – Košická Nová Ves 
Sídlo:   Mliečna 1, 040 14 Košice – Košická Nová Ves 
Štatutárny orgán:    Ing. Michal Krcho, starosta mestskej časti 
IČO:                     00690996 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:    
    
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
Z h o t o v i t e ľ : 
 
Obchodné meno:         COLAS Slovakia, a.s. 
Sídlo:   Priemyselná 6, 042 45 Košice 
Štatutárny orgán:  predstavenstvo spoločnosti v zložení  

  Cyril Claude Bernard Pinault - predseda predstavenstva 
  Ing. Milan Balážik, MBA - člen predstavenstva  
  Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva 

IČO:                  31 651 402 
IČ DPH:                          SK2020492111  
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
IBAN:    
Zapísaný v:      Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa,   

      Vložka číslo: 240/V 

 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“) 

 
za nasledovných podmienok: 
 

Článok I.  
Úvodné ustanovenia 

 
1. Dňa 22.10.2019 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. ZoD 193/2019 

– CS v znení jej Dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva o dielo“) , predmetom ktorej je realizácia diela, resp. 
uskutočnenie stavebných prác: „KOŠICE – KOŠICKÁ NOVÁ VES, KONOPISKÁ“ (ďalej lej „Dielo“).  

 
2. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci realizácie diela z dôvodov bližšie uvedených v prílohe  

č. 2 tohto Dodatku došlo k potrebe vykonania naviac prác a úprave pôvodne dohodnutého rozsahu diela 
spočívajúceho v nerealizovaní niektorých pôvodne dohodnutých prác, Zmluvné strany za dodržania  
ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú v súlade s Článkom IX. bodom 2. Zmluvy tento 
Dodatok. 

 
Článok II.  

Predmet Dodatku 
 
1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Diela v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. 

V zmysle dohody Zmluvných strán zmena Diela spočíva v naviac prácach a dodávkach, ktoré boli, resp. 



 
  evidenčné číslo Zhotoviteľa:D2 k ZoD 193/2019-CS 

 
 

 - 2 - 

budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah Diela dohodnutého v Zmluve o dielo (v rozpočtoch 
vyjadrené kladnou číselnou hodnotou) a v odpočte menej prác a dodávok, ktoré neboli, resp. nebudú pri 
zhotovovaní Diela vykonané (v rozpočtoch vyjadrené zápornou číselnou hodnotou). Naviac práce 
a dodávky podľa tohto Dodatku sú súčasťou Diela a menej práce a dodávky podľa tohto Dodatku sa 
nepovažujú za vady Diela. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že  sa mení Článok III. Cena bod 2. Zmluvy, ktorý po jeho zmene znie 

nasledovne: 
 
„2. Cena za zhotovenie Diela predstavuje: 76 670,68 EUR bez DPH 
                                                                    15 334,14 EUR (DPH) 
                                                                    92 004,82 EUR vrátane DPH“ 

  
 

Článok III.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán,  

a nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. 
 

2. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto 
Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku bolo 
v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku a jeho 
príloh. 

 
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:  

 
a. Príloha č. 1 – Rozpočet 
b. Príloha č. 2 – Stanovisko projektanta k prácam naviac  

 
4. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 (slovom: dvoch) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ si ponechá 

jedno vyhotovenie a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 
 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu   
porozumeli, že tento Dodatok bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.   

 
 

V Košiciach, dňa  ................                V Košiciach, dňa  ................ 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

                            

  

 
 ....................................................               .................................................... 
 
 
 
 
         .................................................... 

14.05.2020                                                                                               14.05.2020 

 


