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Dodatok č. 1 
ku Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, 

vpracovanie PO pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov 
Časť 5: úsek Ladce - Púchov číslo 2016/0532 zo dňa 02.09.2016 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: 
Síd lo: 
zastúpený: 
osoba oprávnená na rokovanie: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
(ďalej len „objednávate/'") 

a 

Zhotov iteľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna fo rma: 
Osoby oprávnené na rokovanie: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
I ČO: 
DI Č: 
IČ DPH: 
Registrácia: 

(ďa l ej len „zhotovite ľ") 

Zmluvné strany : 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Mgr. Rastislav Hauk, projektový manažér 
Štátna pokladnica 
7000504489/8180 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
36 126 624 
2021613275 

IPOS, s. r. o. 
Horná 26, 974 01 Banská Bystrica 
spoločnosť s ručením obmedzeným 
Ing. Igor Chylo, konateľ 
Slovenská sporite ľňa, pob. Banská Bystrica 
430 106 550/0900 
SK 9109 0000 0000 0430 106 550 
31603041 
2020460871 
SK2022824287 
v Obchodnom registri Okresného súdu B.Bystrica, 
oddiel Sro, vložka č. 1803/S 

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Zmluve o die lo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vpracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - časť 5: úsek Ladce - Púchov č. 2016/0532 zo dňa 02.09.2016 
(ďalej v texte len „zmluva"), v sú lade s§ 18 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, 
v znení neskorších predp isov, v tomto znení: 

Článok 1 
Predmet dodatku 

1. Predmetný dodatok uzatvárajú zmluvné strany z dôvodu zmeny trasovania cyklotrasy v k.ú. Streženice. 

Toto územie je charakterizované úzkym koridorom medzi riekou Váh a člen itým reliéfom predhoria 

Bie lych Karpát. Koridor je limitovaný čistiarňou odpadových vôd a cestou 11/507. V predprojektovej 

štúdii „Vážskej cyklotrasy" je cyklotrasa vedená medzi ČOV a riekou Váh. Na základe vyjadrenia správcu 

toku Slovenského vodohospodá rskeho podniku ide o osadenie do prietokového profilu rieky Váh, s čím 
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nemôžu súh l asiť a zároveň z pohľadu investora by šlo o rizikovú investíciu. V priebehu dvoch mesiacov 

bola na základe jednaní s dotknutými organizáciami, orgánmi, obcami identifikovaná alternatívna trasa 

medzi ČOV a cestou 11/507. Trasa prechádza náročným terénom z časti na úseku cca 100 m zasahuje do 

jestvujúceho cestného násypu vysokého cca 18 m cesty 11/507 tvaru kužeľa s napojením na ochrannú 

hrádzu obce Streženice. Trasovanie predstavuje zväčšenie rozsahu prác v rámci inžiniersko

geologického prieskumu, dendrologického prieskumu (ná letové dreviny ale aj dospelé stromy), 

geodetických prác (členitosť terénu) a v neposlednom rade aj vlastných projektových prác, návrh dvoch 

nových mostných objektov, ktoré taktiež neboli predmetom predprojektovej štúd ie. Zväčšenie rozsahu 

prác je predmetom predÍženia termínu ako i navýšen ia ce lkovej ceny a bolo schvá lené projektovou 

radou „Vážskej cyklotrasy" konanej dňa 21.11.2016 zriadenej na základe Smernice č. 5/2014 

o finančnom a personá lnom riadení projektov. 

2. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynu la z oko lností, ktoré 
verejný obstarávateľ nemohol pri vyna ložení náležitej starostlivosti predvídať. 

3. S odkazom na bod l. a 2. tohto Článku dodatku sa pôvodný text zmluvy v článku 6 označenom ako : 
TERMÍN PLNEN IA PREDMETU ZMLUVY bod 6.1 vypúšťa a nahrádza sa novým textom: 

„6.1 Zhotovite ľ sa zaväzuje doručiť návrh PD v jednom vyhotovení v tlačenej forme a 3x v digitálnej 
forme na CD, resp. DVD alebo inom pamäťovom médiu do síd la objednávateľa do 28. 2. 2017." 

4 . S odkazom na bod 1. a 2. tohto Článku dodatku sa pôvodný text zmluvy v člá nku 6 označenom ako : 

TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY bod 6.5 vypúšťa a nahrádza sa novým textom: 

„6.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať inžiniersku čin nosť, t.j. zabezpečiť vydanie právoplatného územného 

rozhodnutia, vrátane za bezpeče nia majetkovoprávneho vysporiadania dotknutých pozemkov najneskôr 

do 30. 6. 2017." 

S. S odkazom na bod 1. a 2. tohto Článku dodatku sa pôvodná Príloha č. 2 zmluvy nahrádza novou 

Prílohou č. 2, ktorá tvorí prílohu tohto dodatku. 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo na zákazku : Zlepšen ie cyklistickej infraštruktúry v TSK -
Inžinierska činnosť, vpracovanie PD pre územné ro zhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov - Časť S: úsek Ladce - Púchov č. 2016/0532 zo dňa 02.09.2016 -v platnosti bez 
zmien. 

2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísan ia oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia 
§ 47a Občianskeho zákonníka 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 rovnop isoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva 
zhotoviteľ. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámi li, tento uzatvorili 
slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vô le a svoj súh las s jeho obsahom potvrdzujú svojím 
v lastnoručným podpisom. 
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V Trenčíne dňa .f/-!. .. f!>! 6' 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

• . . 

V Trenčíne dňa J . .Í?:. tU / ( 

Zhotoviteľ : 

IPOS, s.r.o. 

Ing. Igor Chylo 
konateľ 
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Príloha č. 2 · „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vpracovanie 1 -. 
rozhodnutie a zabezpečen ie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - Časť S: úse~: 

Lehota Cena Sadzba 
časť úsek plnenia 

Predmet zákazky I Názov výdavku v Eur bez DPH DPH % 
V Eur 

1. Vy12racovanie 12rojektovej dokumentácie: 
polohopisne a výškopisné zameranie územia s overenými sieťam i 

-zabezpečen ie prieskumov: geologický, dendrologicky, 0 100(50) 
-zabezpečen ie geometrických plánov 

49 400,00 9 880,00 -zakreslenie trasy do katastrálnej mapy s výpisom dotknutých 
pozemkov a vlastnikov podľa úsekov a katastrálnych území (úsek, 
k. ú„ čislo parcely, výmera, druh pozemku, vlastník, číslo LV, záber 
z pozemku) 
-vvoracovanie oroiektovei dokumentácie ore územné rozhodnutie 

2. Inžinierska činnosť 12re územné rozhodnutie 
-prerokovanie dokumentácie s dotknutými verejnoprávnymi 
orgánmi, správcami inžinierskych sieti a s dotknutými právnickými a 
fyzickými osobami za účelom začatia územného konania, 
-zabezpečenie všetkých potrebných dokladov, povoleni a vyjadrení 7 000,00 1 400,00 
dotknutých orgánov pre: územné konanie, búracie povolenie, 
ohlásenie drobnej stavby, ohlásenie stavebných úprav, 
- podanie návrhu na začatie územného konania na prislušný 
stavebný úrad, účasť na konaní, organizačné zabezpečenie konania 
za účelom ziskania územného rozhodnutia. 

časť5 „úsek Ladce do lj 

-Púchov" 30.6.26ffi- 3. Majetkovo12rávne ~SllQriadanie llQzemkov 

~b/1 -oslovenie vlastníkov dotknutých pozemkov, v pripade potreby 
úplná identifikácia vlastnikov dotknutých pozemkov, zabezpečenie 

dokladov súvisiacich s vlastnikmi - výpisy z listov vlastnictva, 
pozemkovoknižných vložiek alebo ostatné doklady z katastra 
nehnuteľnosti , a ak nie sú zapisané v katastri nehnuteľnosti iné 49900,00 9 998,00 
vlastnícke doklady - napr. kópie ded ičských rozhodnuti, darovacie 
zmluvy, apod„ uzatvorenie zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, 
nájomnej zmluve, o zriadení vecného bremena .. „ atď. medzi 
vlastnikmi dotknutých pozemkov a TSK - predloženie všetkých 
dokumentov na podpis štatutárneho orgánu TSK prostrednictvom 
prislušného organizačného útvaru TSK. 

4. Zväčšenie rozsahu 12rác zmenou trasovania 
Zväčšenie rozsahu inžiniersko-geologického prieskumu o popis 
územia v lokalite ČOV Streženice pre návrh 2 nových mostných 
objektov a inžinierskych objektov v päte cestného násypu 
Zväčšenie náročnosti na geodetické práce - vzhľadom k náročnosti 

10 000,00 2000,00 terénu - potreba zamerania širší pás územia 
Zväčšenie rozsahu dendrologického prieskumu y dôvodu hustého 
porastu na trase 
Zväčšen ie rozsahu vlastných projektových prác pre 2 nové mostné 
objekty a inžinierske objekty v päte cestného násypu 

Sadzba 
Cena DPH % 

Celková cena za predmet zákazky 
v Eur bez DPH V Eur 

116 390,00 23278,00 

zemné 
Púchov 

Cena celkom 
v Eur s DPH 

59 280,00 

8 400,00 

59 988,00 

12 000,00 

Cena celkom 
v Eur s DPH 

139 668,00 
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