
Dodatok č. 2 
k Zmluve o dielo č. 2019/0657 

( ďalej len: "Dodatok č.2") 

l. Objednávateľ: 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Štatutárny zástupca: 
Osoba oprávnená na rokovanie: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Telefón: 
Fax: 
E-mail: 

(ďalej len "Objednávate)"') 

2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Štatutárny zástupca: 
Osoba oprávnená na rokovanie: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Telefón: 
Fax: 
E-mail: 

(ďalej len "Zhotovíte l'") 

I. 
Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 Ol Trenčín 
36 126 624 
2021613275 
SK2021613275 
Ing. Jaroslav Baška- predseda TSK 
Ing. Jaroslav Baška 
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81 O 05 Bratislava 
SK59 8180 0000 0070 0057 3118 
032 655 58 ll 
032 655 59 09 
info@tsk. sk 

Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. 
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 
00896225 
2020294144 
SK2020294144 
Vladimír Lesovský- konateľ, Ing. Walter Spitaler - konateľ 

Ing. Peter Pitoňák, Ing. Ján Kardoš, PhD. 
Tatra banka, a.s. 
SK58 1100 0000 0026 2304 3487 SWIFT: TATRSKBX 
041 516 64 97 

office-sever@swietelsky.sk 

Objednávate!' a Zhotovíte!' (ďalej spoločne aj "zmluvné strany") sa v súlade s Článkom 17 bod 17.3 
Zmluvy o dielo zo dňa 28.06.2019 a v súlade s§ 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení Dodatku 
č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 28.06.2019 na predmet zákazky "Modernizácia cestnej infraštruktúry 
v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom kraji" na 9 časť predmetu zákazky 
"Rekonštrukcia cesty ll/516 Trenčianska Teplá- Dežerice, l. a 2. ET AP A" v tomto znení: 

II. 
Úvodné ustanovenia 

l. Dňa 28.06.2019 bola medzi Objednávatel'om a Zhotovitel'om uzatvorená Zmluva o dielo na 
predmet zákazky "Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, 
Trenčianskom a Trnavskom kraj i" na 9 časť predmetu zákazky "Rekonštrukcia cesty 111516 
Trenčianska Teplá - Dežerice, l. a 2. ET APA" (ďalej len "Zmluva o dielo"). 
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2. Z dôvodu potreby realizácie prác naviac, predÍženia lehoty plnenia Zmluvy o dielo, a v tejto 
súvislosti aj z dôvodu potreby navýšenia dohodnutej ceny za dielo sa zmluvné strany dohodli na 
zmene Zmluvy o dielo vo forme jej dodatku. 

3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že potreba zmeny Zmluvy o dielo vyplýva z okolností, ktoré 
nebolo možné predvídať, pričom zmeny upravené predmetným dodatkom nebudú mať za následok 
zmenu charakteru Zmluvy o dielo. 

III. 
Predmet dodatku 

l. Týmto Dodatkom č.2 sa mení Článok 3 Predmet zmluvy 

• odsek 3.1 tak, že pôvodné znenie sa dopÍňa nasledovným znením: 

Predmetom tejto zmluvy je aj zhotovenie diela v rozsahu podľa Prílohy č. l Dodatku č.2 

(Položkovitý rozpočet). 

2. Týmto Dodatkom č.2 sa mení Článok 5 Cena za dielo 

• odsek 5.1 tak, že pôvodné znenie sa nahrádza nasledovným znením: 

Zmluvná cena za zhotovenie diela uvedeného v Článku 3 Zmluvy o dielo je určená konečným a 
záväzným rozpočtom na sumu vo výške: 

Celková suma bez DPH: 
DPH: 

3 492 302,34 EUR 
698 460,47 EUR 

Celková suma s DPH: 4 190 762,81 EUR (slovom štyrimilióny stodeväťdesiattisíc 

sedemstošesťdesiatdva EUR a osemdesiatjeden centov). 

Položkovitý rozpočet tvorí Prílohu č . l Dodatku č .2. 

3. Týmto Dodatkom č.2 sa mení Článok 6 Čas plnenia 

• odsek 6.1.2 tak, že pôvodné znenie sa nahrádza nasledovným znením: 

Ukončenie diela: odovzdaním poslednej samostatnej stavby v lehote na dokončenie diela, 
uvedenej v Prílohe č . l Zmluvy o dielo a Prílohe č. l Dodatku č.2. 

• odsek 6.1.3 tak, že pôvodné znenie sa nahrádza nasledovným znením: 

Lehoty zhotovenia jednotlivých častí realizácie stavieb v dňoch sú uvedené v Prílohe č.2 Dodatku 
č .2, v Harmonograme výstavby. 

4. Týmto Dodatkom č.2 sa mení Článok 18 Spoločné a záverečné ustanovenia 

• odsek 18.1.6 tak, že pôvodné znenie sa dopÍňa nasledovným znením: 

18.1.6 Príloha č. l Dodatku č .2 Položkovitý rozpočet 

18.1.7 Príloha č .2 Dodatku č.2 Harmonogram postupu výstavby 

18.1 .8 Príloha č.3 Dodatku č .2 Zdôvodnenie uzavretia Dodatku 

IV. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

l . V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo zo dňa 28.06.2019- v platnosti bez zmien. 
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2. Predmetný Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

3. Predmetný Dodatok č.2 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Objednávate!' obdrží 4 
rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného Dodatku č.2 oboznámili, tento 
uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom 
potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. 

Za Objednávateľa 
V Trenčíne dňa ~ 

···i~gUaroslav Ba'9ka 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

( ) 

za ?hotoľiteľ~ 
v Ziline dňa. 

./.- ······ ····· ··· ······ ·:::~· ···· ···· 
Ing. Peter ljŕtoňák 

splnomocnený na zastupovanie 
spoločnosti ~ 

Swietelsky-Slov~kia, spol. s r. o. 

ť. ... ....... ...... ....................... 
Ing. Ján Kardoš, PhD. 

splnomocnený na zastupovanie 
spoločnosti 

Swietelsky-Slovakia, spol. s r. o. 
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