
DODATOK C. 3 K 
ZMLUVE O DIELO 

č 216/2002/0 

Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo uzatvárajú zmluvné strany 

METRO BRATISLAVA, a. s. 
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, Slovenská republika 
IČO : 35732881 
IČ pre DPH: SK 2020268910 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl. C. 1575/B 
Zastúpená: 
Ing. Ladislavom Csáderom, predsedom predstavenstva a 
Ing. Martou Čarnogurskou, podpredsedníčkou predstavenstva 
(ďalej v texte označovaná ako „Objednávateľ') 

a 

DOPRASTAV, a.s. 
Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 31333320 
IČ pre DPH: SK 2020372497 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl. Č. 581/B 
Zastúpená: 
Ing. Dušanom Mrázom, podpredsedom predstavenstva a 
Ing. Karol Hlaváč, obchodný riaditeľ 

na strane druhej ako vedúci subjekt združenia 
ZDRUŽENIE „Most Košická" 
Drieňová 27, 826 56 BRATISLAVA, Slovenská republika 
(ďalej v texte označované ako „Zhotoviteľ) 

s právom zastupovať toto združenie voči tretím osobám vrátane práva podpísať túto 
zmluvu. 
ďalším členom združenia je 
MCE S ta hl - und Maschnenbau GmbH & Co. 
Komanditná spoločnosť 
so sídlom Lunzerstrasse 64, A-4031 Linz, Austria 



Preambula 

V súlade s 61. 11.1 a čl. 12 ods. a) Zmluvy o dielo stavby „MOST KOŠICKÁ - Bratislava" 
uzatvorenej dňa 16.decembra 2002, odporúčajúceho vyjadrenia Európskej investičnej 
banky zo dňa 20. decembra 2005 a technického konzultanta spoločnosti FABER 
MAUNSELL č. PX 0814/2006 zo dňa 02. 03.2006 a č. PX 092872006 zo dňa 15.03.2006 
zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú dodatok k zmluve o dielo v rozsahu: 

Článok 11 sa dopĺňa o nasledujúce odseky: 

11.6 
Po uplynutí 12 mesiacov záručnej doby na podstatnú časť diela objednávateľ vydá 
právoplatne podpísaný súhlas na uvoľnenie bankovej zábezpeky č. HZAC00152 zo dňa 
16.10.2002 v objeme 112 668 406,- Sk spolu s vrátením jej originálu oproti predloženiu 
novej bankovej zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov zhotoviteľa vo výške 
6 010 700,- Sk, t.j. 5% z hodnoty prác 120 214 024,- Sk zostávajúcich ku dňu 02.09.2005 
s dobou platnosti 12 mesiacov po dokončení posledného stavebného objektu. 
Právo objednávateľa započítavať svoje nároky podľa zmluvy o dielo a súvisiacich 
dokumentov proti zloženej bankovej zábezpeke týmto nie je dotknuté a zostáva účinné aj 
po vydaní novej bankovej zábezpeky. 

11.7 
Objednávateľ neuplatní právo zadržania platieb pre objekty v rozsahu preložiek 
elektroenergetických zariadení vo vlastníctve Západoslovenskej energetiky a.s., Čulenova 
6, Bratislava 816 47 IČO: 35 823 551, Registrácia Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vl. 
č. 2852/B. Vady diela počas záručnej doby a akékoľvek iné situácie pri prevádzkovaní 
elektroenergetických zariadení budú riešené bez účasti objednávateľa stavebného diela 
v súlade s listom Enermontu s. r. o., Bratislava č. 321.00-Szó zo dňa 13.4.2004 a listu č.j. 
321.00-Szó zo dňa 24.5.2006." 

Záverečné ustanovenia 

V ostatnom zostáva zmluva v znení dodatkov č. 1-2 nezmenená. 

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach s hodnotou originálu v slovenskom 
jazyku, dve obdrží Objednávateľ, dve Zhotoviteľ. 

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Oznámenie stavebného dozoru stavby 
č. 210/2005 zo dňa 26.05.2005 o predĺžení lehoty výstavby stavby „Most Košická -
Bratislava" do 30.06.2005, Oznámenie stavebného dozoru stavby č. 386/2005 zo dňa 
30.08.2005, Oznámenie stavebného dozoru stavby č. 059/2006 zo dňa 09.03.2006 o 
predĺžení výstavby pre stavebné objekty a Oznámenie stavebného dozoru stavby 
č. 115/2006 zo dňa 12.5. 2006 o predĺžení výstavby do 31.08.2006, ktoré upravujú 
predĺženie výstavby nasledovne: 

• SO 450 prekládka W N M vedení do 31.08.2005 
• SO 031,032,033 - Vegetačné úpravy v križovatkách do 30.11.2005 
• SO 1 1 6 - Protipovodňová ochrana do 31.05.2006 
. SO 410 - Rekonštrukcia kanalizácie DN 2000/2400 a DN 700/1050 Pribinova do 31.05.2006 
• Stavebné objekty v križovatke Košická - Miletičova do 31.08.2006 



Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dátumom podpisu poslednej zmluvnej strany. 

Za zhotoviteľa 
Vedúci subjekt združenia 

D r i e ň o v á 27 , 8 2 6 5 6 B r a t i s f 
0154 / 

Ing. Dušan Mráz 
podpredseda predstavenstva Doprastav a.s. 
Dátum 

Za objednávateľa 

•r p 
M E T R O B r HxS'5<va, a . s . 

Primaciálne nám. i, a u u i Brat islava 

Ing. Ladislav Csáder 
predseda predstavenstva METRO Bratislava a. s. 
Dátum 

Ing. Karol Hlaváč 
Obchodný riaditeľ Doprastav a. s. 

Dátum 29. máj 2006 

Ing. Marta Čamoguýfeká 
podpredsedníčka predstavenstva METRO 
Bratislava a.s. 
Dátum 

3/3 


