
Dodatok č. 3 

k Zmluve o dielo na zákazku: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, 

vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemkov časť 4: úsek Nemšová- Dubnica nad Váhom - Ladce, číslo 2016/0533 zo dňa 02.09.2016 

v znení Dodatku č. l zo dňa 03.04.2017 a Dodatku č. 2 zo dňa 12.06.2017 (ďalej v texte len ako 

"dodatok") 

Objednávate!' 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
zastúpený: 
osoba oprávnená na rokovanie: 
Bankové spojenie : 
l BAN : 
IČO: 
DIČ: 

(ďalej len "objednávate!'") 

Zhotov ite l' 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna forma: 
osoba oprávnená na rokovanie: 
Bankové spojenie: 
l BAN: 
IČO : 
DIČ: 
IČ DPH: 
Registrácia: 

(ďalej len "zhotovitel'") 

Zmluvné strany : 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 Ol Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Mgr. Radovan Hladký, projektový manažér 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
36126624 
2021613275 

a 

emPulse, s. r. o. 
Revolučná 10, 010 Ol Žilina 
spoločnosť s ručením obmedzeným 
Ing. Miloš Martinka, konatel' 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK4902000000002940515556 
44 763 247 
202 282 4287 
SK202 282 4287 
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel 
Sro, vložka č . 51278/L 

(objednávate l' a zhotovitel' spolu len ako "zmluvné strany") 

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov časť 4: úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce, 
číslo 2016/0533 zo dňa 02.09.2016 v znení Dodatku č. l zo dňa 03.04.2017 a Dodatku č. 2 zo dňa 
12.06.2017, v tomto znení: 

Článok l 
Predmet dodatku 

l. Dodatkom č. 2 zo dňa 12.06.2017 sa zmluvné strany dohodli, že po schválení Zmien a doplnkov č . 

3 Územného plánu Trenčianskeho kraja, si zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia 
predmetu zmluvy. 



2. Záväznú časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Trenčianskeho kraja schválilo Zastupitel'stvo 
Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28.05.2018 uznesením č. 98/2018. Vyhlásená bola 
Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 7/2018 s účinnosťou od 
28.06.2018. 

3. Súčasťou procesu zabezpečovania dokladov potrebných k predloženiu žiadosti o vydanie 
územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad sú aj súhlasy fyzických osôb k územnému 
rozhodnutiu, resp. zabezpečenie právneho vzťahu k dotknutým pozemkom formou zmluvy. Z 
informácie predloženej objednávatel'ovi zhotovitel'om vyplýva, že v niektorých prípadoch ide 
o nezistených, neznámych alebo mŕtvych vlastníkov. Za účelom vyriešenia vzniknutého stavu sa 
javí ako najlepší možný spôsob riešenie formou vyvlastnenia podl'a platných právnych predpisov. 
Nakol'ko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných 
strán, projektová rada "Vážskej cyklotrasy" zriadená na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom 
a personálnom riadení odsúhlasila na zasadnutí dňa 23.11.2018 uzavretie tohto dodatku, ktorým 
sa mení termín plnenia predmetu zmluvy a cena za dielo tak, ako je uvedené ďalej. 

4. Mení sa cena za dielo za práce naviac, ktoré v okamihu uzatvorenia zmluvy nebolo mozne pri 
vynaložení náležitej starostlivosti predvídať objednávatel'om ako verejným obstarávatel'om. 
Projektová rada "Vážskej cyklotrasy (cyklomagistrály)" zriadená na základe Smernice č. 5/2014 
o finančnom a personálnom riadení odsúhlasila a na zasadnutí dňa 18.10.2018 schválila práce 
naviac v nasledovnom rozsahu: 

O zn. 

l 

2 

3 

5 

Návrh prác naviac v zmysle §18 zák. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuá lne platnom znení 

c) potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejný obstaráva ter alebo obstaráva ter nemohol pri vynaložení náieiitej staro~tlivost i p redvlda ť a 

linenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej unluvy, 

úsek č.4 

POPIS 

l~ a základe potreby doplnenia verejnoprospelnosti stavby do UP TSK, Zmeny a doplnky t. 3 (05/2018)a teda nemožnosti 
vydania lízenw ého rozhodnutia, vyvolané rokovan ia na stavebnom úrade, obec Beluša, k proc~su pokračova nia a aktualizácie 

územného konan ia (27.6.201 8, 4.7.2018, 11.7.2018) 
Pre potreby obnovenia procesu územného konania a na základe schválených Zmien a doplnkov é.3 UP VUC (06/2018) 

ak tuali zácia vyjadrení po uplynutf ich platnos ti (Orange, T-com, SPP, SSED) 
Pre potrebu obnovenia žiadostí a pokračovania procesu lí z.emného konania a na základe schválených Zmien a doplnkov č .3 UP 

VUC (06/2018) spracovaná aktualizác ia pozemkov (kontrola listov vlastníctva, parcelná identifikácia, identifikácia v la~tn ic kych 

vzťahov). 

Vyhotovenie parcelnej íden tifíkcicie {k. ú. l adce a OCA) pre nemožnosť určenia vlas tn íckych práv, nesúlad vlastníctva CKN a 

EKN, duplicitné vlastnlctvo, výmc1y parciel, komunikácia s katastrom Ilava, žiad os ť o sp r acovr~n i e ident ifi kácie, osobné podanil~ 

i. iadosU a :>tretnutie na katastri, správne poplatky, dodanie pme mnolmiíných vložiek n identifikácia poz~nmokniiných vloiiek. 

Za pis vlas tníckeho práva pozemkov v prospech SVP mimo TSK. 

Celková cena schválených prác naviac na úseku 4: 
1 340 eur bez DPH: DPH 268 eur: 1 608 eur s DPH 

Cena bez DPH 

300,00 ( 

150,1)0 ( 

2~0, 00 ( 

650100 € 

Cena s DPH 

360,00 € 

160,00 € 

288,00 € 

780,00 ( 

--

Súhrnná cena za dielo musí byť v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

S. S odkazom na bod 1., 2. a 3. tohto Článku tohto dodatku sa v článku 6 označenom ako : TERMÍN 
PLNENIA PREDMETU ZMLUVY bod 6.5 vypúšťa a nahrádza sa novým textom : 

11 6.5 Zhotovíte!' je povinný vykonať inžiniersku činnosť, t.j. zabezpečiť vydanie právoplatného 
územného rozhodnutia, vrátane zabezpečenia kompletného majetkovoprávneho vysporiadania 
dotknutých pozemkov najneskôr do 31.12 .2018. " 

6. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, 
ktoré objednávate!' ako verejný obstarávate!' nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti 
predvídať. 

7. S odkazom na bod 4. tohto Článku Dodatku sa pôvodná Príloha č. 2 Zmluvy nahrádza novou 
Prílohou č. 2, ktorá tvorí Prílohu tohto Dodatku . 
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Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo na zákazku: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK 
Inžinierska činnos( vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov časť 4: úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom -
Ladce, číslo 2016/0533 zo dňa 02.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.04.2017 a Dodatku č. 2 
zo dňa 12.06.2017 v platnosti bez zmien. 

2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a v zmysle 
ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § Sa 
zákona č . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávate!' 
a dva zhotovitel'. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili 
slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú 
svoj ím vlastnoručným podpisom. 

-fi ·12° 2018 
V Trenčíne dňa ......... ............ .. 

Objednávate!': 
Trenčiansky samosprávny kraj 

v 
Ing. Jaroslav Baška 

predseda 

V Žiline dňa . !1.7.~ t!-.: .?r?(:~ .... 

Zhotovitel': 
emPulse, s. r. o., Žilina 

ľ~l~ru. rtinka 
kon ate l' 
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Príloha č. 2- Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK- Inžinierska činnosť, 
vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov časť 4: úsek Nemšová -
Dubnica nad Váhom- Ladce 

časť úsek 

časť 4 

Časť 4: úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce 

Lehota 
plnenia 

Predmet zákazky l Názov výdavku 

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie: 
polohopisne a výškopisné zameranie územia s overenými sieťami 
-zabezpečenie prieskumov: geologický, dendrologicky, Q1 00(50) 
-zabezpečenie geometrických plánov 
-zakreslenie trasy do katastrálnej mapy s výpisom dotknutých 
pozemkov a vlastníkov podľa úsekov a katastrálnych území (úsek, 
k. ú., čislo parcely, výmera, druh pozemku, vlastník, čislo LV, záber 
z pozemku) 
-vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 

2. Inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie 
-prerokovanie dokumentácie s dotknutými verejnoprávnymi 
orgánmi, správcami inžinierskych sietí a s dotknutými právnickými a 
fyzickými osobami za účelom začatia územného konania, 
-zabezpečenie všetkých potrebných dokladov, povolení a vyjadrení 
dotknutých orgánov pre: územné konanie, búracie povolenie, 
ohlásenie drobnej stavby, ohlásenie stavebných úprav, 
- podanie návrhu na začatie územného konania na príslušný 

do stavebný úrad, účasť na konaní, organizačné zabezpečenie konania 

Cena 
v Eur bez 

DPH 

14 963,50 

7 481,75 

Sadzba 
DPH% 

V Eur 

2 992,70 

1496,35 

Cena celkom 
v Eur s DPH 

17 956,20 

8 978,10 

úsek 
Nemšová
Dubnica nad 
Váhom
Ladce 

31.12.2018 l-z_a_ú_č-:el:-om~zí;-;sk--:a--:ni;-a_úz_e_m.,...n_éh_o_r_oz_h""'od:-n7u_tia;-. ---,-----------t-----t-----+----------1 
3. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 

Celková cena za predmet zákazky 

-oslovenie vlastníkov dotknutých pozemkov, v prípade potreby 
úplná identifikácia vlastníkov dotknutých pozemkov, zabezpečenie 
dokladov súvisiacich s vlastníkmi - výpisy z listov vlastníctva, 
pozemkovoknižných vložiek alebo ostatné doklady z katastra 
nehnuteľností, a ak nie sú zapísané v katastri nehnuteľnosti iné 
vlastnícke doklady - napr. kópie dedičských rozhodnutí, darovacie 
zmluvy, apod., uzatvorenie zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, 
nájomnej zmluve, o zriadení vecného bremena .... atď. medzi 
vlastníkmi dotknutých pozemkov a TSK - predloženie všetkých 
dokumentov na podpis štatutárneho orgánu TSK prostredníctvom 
príslušného organizačného útvaru TSK. 

4. zväčšenie rozsahu prác (práce naviac): 
V zmysle článku 1 bod 4 tohto Dodatku č. 3. 

4 

7 481,75 

1340,00 

Cena 
v Eur bez 
DPH . · 

1496,35 

268,00 

Sadzba 
DPH%· 

V Eur 

31 267,00 6 253,40 

8 978,10 

1608,00 

Cena celkom 
v Eur s DPH 

37 520,40 


