
Dodatok č. 1 
 

uzavretý podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení 

neskorších predpisov a  v zmysle   § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ 

alebo „ZVO“) pôvodnej zmluvy o dielo, číslo zhotoviteľa:  4909.1072018JZA  zo dňa 4. júna 

2021  (ďalej len pôvodná zmluva) na zhotovenie stavby: „Dobudovania základnej technickej 

infraštrukúry v MRK obce Pečovská Nová Ves“  

 

 
                                       

I. Zmluvné strany 
 

1.1. Objednávateľ Obec Pečovská Nová Ves  
Sídlo    Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

Štatutárny orgán  PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce  

IČO    00 327 590 

DIČ    20 20 711 660 

Telefón    +421 514583121  

e-mail    starosta@pecovska.sk 

Bankové spojenie   Prima Banka, a.s. 

IBAN                             SK97 5600 0000 0088 1895 1028 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

- zmluvných   PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce  

- ekonomických  PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce  

- realizačných  PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 

                                               Štefan Vaľuš, prednosta obecného úradu   

- technických   PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 

                                               Štefan Vaľuš, prednosta obecného úradu   

                                               (ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

 

Zhotoviteľ   EUROVIA SK, a.s.  
Sídlo    Osloboditeľov 66, 040 17  Košice 

Štatutárny orgán  Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. 

    Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s. 

    Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.  

IČO    31 651 518 

IČ DPH   SK2020490274 

DIČ    2020490274 

Telefón   051/77 33 433 

e-mail    ponuky-po@eurovia.sk  

Bankové spojenie   Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN                               SK23 0900 0000 0050 2528 4700 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

- zmluvných   Ing. Marek Reisinger – riadite závodu Prešov 

- ekonomických  Ing. Ivana Mačeková – ekonóm závodu Prešov 

- realizačných  Ing. Ján Zápotocký – hlavný stavbyvedúci   

 

 

mailto:ponuky-po@eurovia.sk


Právna forma    
Zapísaný               v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka   

                                                č.: 248/V 

                          (ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

Účastníci pôvodnej zmluvy o dielo sa dohodli na tomto dodatku č. 1, ktorý je 

požiadavkou poskytovateľa NFP na predmet zmluvy v rámci výkonu kontroly verejného 

obstarávania, ktorým sa pôvodná zmluva mení takto: 

 

3.6. Zhotoviteľ  je povinný k uplatňovaniu subdodávateľov dodržať príslušné ustanovenia zák. 

č. 343/2015 ZVO. Subdodávatelia Zhotoviteľa, uvedení v prílohe č. 3 Zoznam subdodávateľov, 

musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32  ods. 1  ZVO. U subdodávateľa nesmú existovať 

dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až písm. h) a § 40 ods. 7 ZVO. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje k subdodávateľom, uvedených v prílohe č. 3 zmluvy, uviesť údaje v rozsahu podľa    

§ 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO, t.j. obchodné meno, sídlo a údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie predmetu zmluvy. 

Zistený nesúlad v zmysle uvedených podmienok bude Objednávateľ považovať za závažné 

porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvnej pokuty. 

 

3.7 V prípade zámeru uplatniť nového subdodávateľa prípadne uplatniť zmenu pôvodného 

subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný min. 5 pracovných dní vopred predložiť Objednávateľovi 

na schválenie každého subdodávateľa, ktorí musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32  ods. 1 

ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až písm. h) a § 

40 ods. 7 ZVO.  Súčasťou požiadavky Zhotoviteľa bude spresnený rozsah prác, ktoré bude pre 

Zhotoviteľa realizovať subdodávateľ a doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce vo 

vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Zhotoviteľ je povinný uviesť 

údaje za subdodávateľov v rozsahu  podľa § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO. Zistený nesúlad bude 

Objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením 

zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa previesť 

svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa. 

 

18.1 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výhradne na základe podmienok uvedených v § 18 

ZVO výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami 

obidvoch zmluvných strán oprávnenými k uzatváraniu obchodných vzťahov. Číslovanie 

dodatkov zabezpečí Objednávateľ.  Písomný dodatok zmluvy nie je potrebné vyhotoviť: 

- ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zhotoviteľa za predpokladu, že Zhotoviteľ dodrží 

podmienky uvedené v bode 16.2 tohto článku, 

 

Príloha č. 3 Podiel subdodávok a subdodávateľov sa dopĺňa o dátum narodenia a adresa pobytu 

osoby oprávnenej konať za subdodávateľa. 

 

                                                  Záverečné ustanovenia 

 
Zmluvné vzťahy neupravené v tomto Dodatku č.1 k pôvodnej  zmluve o dielo sa budú 

riadiť pôvodnou zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušných 

právnych predpisov. 

Tento Dodatok č.1 k pôvodnej  zmluve je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých 

zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ šesť originálov. 

Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve je povinne zverejniteľný a zmluvné strany 

súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu. 



Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania 

štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia  podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka v platnom znení.  

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v jej  pôvodnom 

znení a dohodnutom právnom význame. 

 

 

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 21.7.2021.   V Košiciach, dňa 21.7.2021. 

 

Objednávateľ:                  Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

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

PhDr. Jaroslav Dujava                          Ing. Juraj Dančišín 

starosta obce                             člen predstavenstva a.s.  

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                             Ing. Daniel Hanko 

                                           člen predstavenstva a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňa __________ 

Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňa __________ 

Dodatok č.1 bol zverejnená dňa __________ 


