
DODATOK Č. 4 
K ZMLUVE O DIELO 

č 216/2002/0 

Tento Dodatok č. 4 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 L, odd. Sa, vl. Č. 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. Jánom Záhradníkom, obchodným riaditeľom na základe poverenia 

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 Maschinenbau GmbH & Co. 
Komanditná spoločnosť 
so sídlom Lunzerstrasse 64, A-4031 Linz, Austria 

Preambula 
Rozhodnutím stavebného úradu Mestská časť Bratislava - Petržalka č. j. UKSP 

2329-ZXI/06-Ja-15 zo dňa 15.05.2006 právoplatným dňa 12.06.2006 bolo zmenené 
rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Most Košická - Bratislava o rozšírenie Prístavnej 
ulice v úseku od križovatky Most Apollo - Prístavná - Košická smerom na Prístavný most 
až po ulicu Plynárenská v mestskej časti Bratislava - Ružinov. 
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V súlade s čl. 11.1 a čl. 12 ods. a) Zmluvy o dielo stavby „MOST KOŠICKÁ -
Bratislava" uzatvorenej dňa 16.decembra 2002 a odporúčajúceho vyjadrenia Európskej 
investičnej banky zo dňa 24 júla 2006 zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú 
dodatok k zmluve o dielo v rozsahu: 

Čl. 4 sa dopĺňa nasledovne: 

Banka zhotoviteľa: ČSOB, a. s., Bratislava 
Číslo bankového účtu zhotoviteľa: 8010-0355150083/7500 
Na tento účet bude objednávateľ poukazovať platby len za faktúry vystavené na predmet 
plnenia uvedený v čl. 11.8 tohto dodatku k zmluve o dielo. 

ČI.11 sa dopĺňa o nasledujúce odseky: 

11.8 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Rozšírenie Prístavnej ulice v úseku od križovatky Most 
Apollo - Prístavná - Košická smerom na Prístavný most až po ulicu Plynárenská 
v mestskej časti Bratislava - Ružinov v rozsahu objektovej skladby uvedenej v „Rozhodnutí 
stavby" Mestskej časti Bratislava - Petržalka č.j. UKSP 2329-ZXI/06-Ja-15 zo dňa 
15.05.2006 právoplatného dňa 12.06.2006 na základe Dokumentácie pre stavebné 
povolenie spracovanej projektovou organizáciou CEMOS, 
v cene prác podľa rozpočtu obsiahnutého v Prílohe č. 1 k tomuto dodatku 

Celkové náklady stavby bez DPH: 72 934 595,00 Sk 
DPH 13 857 573,00 Sk 
Spolu s DPH 86 792 168,00 Sk 

v cenovej úrovni 09/2006 
v termíne do 31.06.2007, podľa harmonogramu prác označeného ako príloha č. 2 tohto 
dodatku. Harmonogram prác bude zhotoviteľom 1x mesačne aktualizovaný vždy do 10. 
dňa príslušného mesiaca. Z predmetu plnenia je vylúčený objekt 108 00 Chodník 
pre cyklistov. Na objekty Prístavnej ulice nebudú uplatňované indexy stavebných prác 
do termínu ukončenia výstavby podľa tohto dodatku k zmluve o dielo. Objednávateľ 
prehlasuje, že Dokumentácia pre stavebné povolenie je Realizačnou dokumentáciou na 
vykonanie prác. Za týmto účelom poskytuje obstarávateľ zhotoviteľovi 6ks tejto 
dokumentácie spolu s jej digitálnou formou. 
Zhotoviteľ začne stavebné práce na základe doručeného oznámenia obstarávateľa 
o zabezpečení finančných prostriedkov a po odovzdaní staveniska. 

Záverečné ustanovenia . 
V ostatnom zostáva zmluva v znení dodatkov č. 1 až 3 nezmenená. 

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

Prílohami tohto Dodatku sú: 
• Cena stavebných prác - Rekapitulácia a rozpočty jednotlivých stavebných objektov 

(príloha č.1) 
• Harmonogram prác (príloha č.2) 
• Rozhodnutie Mestskej časti Bratislava - Petržalka č. j. UKSP 2329-ZXI/06-Ja-15 zo 
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dňa 15.05.2006 právoplatné dňa 12.06.2006 (príloha č.3) 
List generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva METRO Bratislava, a. s., 
zn. 242/2006 zo dňa 17.08.2006 

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dátumom podpisu poslednej zmluvnej strany. 

Za zhotoviteľa 
Vedúci subjekt združenia 

Za objednávateľa 

Ing. Dušan Mráz 
podpredseda predstavenstva Doprastav a.s. 

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

Ing. Ján Záhradník 
obchodný riaditeľ Doprastav a.s. 

na základe poverenia 

Dátum: ^ • 2006 

Ing. Marta Čámogurská 
podpredseda predstavenstva METRO Bratislava a.s. 

Dátum: 25. augusta 2006 

METRO Bra t i s l ava , a.s. 
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava 


