Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 62/2017
uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších
predpisov

I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ
Sídlo:

:
:

Obec Lednické Rovne
Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, SR

IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu v tvare IBAN
V zastúpení

:
:
:
:
:

00 317 462
2020615597
PRIMA banka, a.s.
SK63 5600 0000 0006 5005 9004
Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Zhotoviteľ
Sídlo:
Zastúpený

:

IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu v tvare IBAN

:
:
:
:
:

Ledrov, spol. s r.o.
Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SR
Tomáš Pokorný, konateľ
Mgr. Martin Mišík, konateľ
31 635 041
2020442105
SK2020442105
PRIIMA banka, a.s.
SK32 5600 0000 0028 2102 5001

(ďalej len „objednávateľ“)
1.2

:

(ďalej len „zhotoviteľ“)
II. Preambula
Dňa 24.08.2017 bola uzavretá zmluva o dielo č. 62/2017 medzi zhotoviteľom Ledrov spol. s.r.o.
Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO 31 635 041 a objednávateľom Obec Lednické
Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO 00 317 462, ktorej predmetom bolo
zhotoviť dielo „Rekonštrukcia chodníkov pri cintoríne v Lednických Rovniach “ (ďalej len „dielo“).
Počas realizácie diela zhotoviteľom došlo k zmene rozsahu realizácie jednotlivých častí diela
špecifikovaných v prílohe č. 1 zmluvy o dielo č. 62/2017. Tieto zmeny neboli v čase uzatvárania
zmluvy zmluvnými stranami známe a zmluvné strany ich riešili v priebehu realizácie. Zmeny súviseli
s doplnením ochranných opatrení na zamedzenie prístupu splaškových vôd k rodinnému domu
postaveného na hranici pozemku, na parcele č. 100/1 a návrhom TSK k realizácií prechodu pre
chodcov z rozpočtu TSK.
III. Predmet dodatku
1. V článku č. II., bod 2.1 sa v prvej odrážke dopĺňa za vetu : projektovej dokumentácie stavby, pod
názvom „Rekonštrukcia chodníkov pri cintoríne v Lednických Rovniach“ vypracovanou
spoločnosťou PROJART, spol. s r. o., IČO: 31 570 526, so sídlom Centrum 28/33, 017 01
Považská Bystrica a schválenou Objednávateľom, vrátane zmien uvedených v prílohe č. 1
Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 62/2017.
2. V článok č. IV., bod 4.2 sa mení nasledovne : Cena diela špecifikovaného v čl. II. bod 2.1 tejto
zmluvy je dohodnutá vo výške 62 114,36 €s DPH (slovom: šesťdesiatjednatisícpäťstotridsaťštyri
22/100 eur)

IV. Záverečné ustanovenia
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana
obdrží po jednom vyhotovení.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni
a za nápadne nevýhodných podmienok, vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov
z neho vyplývajúcich.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha : Príloha č. 1. - Vecná a cenová
špecifikácia zmien.

V Lednických Rovniach, dňa .........................

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

_____________________________
Obec Lednické Rovne
Mgr. Marian Horečný, starosta obce

________________________
Ledrov, spol. s r.o.
Tomáš Pokorný, konateľ

Príloha č. 1 - Vecná a cenová špecifikácia zmien.

Práce vykonané nad rámec zmluvy a ich cenová špecifikácia :
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
výkaz-výmer

Množstvo
výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Cena spolu

90

m2

12,14

1092,60

6,5

t

19,30

125,45

3

ks

66,46

199,38

4

ks

7,26

29,04

2

ks

250,80

501,60

18

m

0,63

11,34

2

ks

25,80

51,60

12

m3

11.62

139,44

12

m3

12,55

157,50

12

m3

3,03

36,36

12

m3

10,77

129,24

5

m3

40,23

201,15

18

m

2,2

39,60

12

m3

40,23

482,76

XPS hr. 20 mm styrodur, extrudovaný polystyrén, pokládka
na stenu RD

18

Ks

7,5

135,00

Poplatok za skladovanie – /zámkovej dlažby, preprava/

6

m3

50,00

300,00

Prenájom semaforov na plynulú reguláciu dopravy

1

ks

750,00

750,00

Asfaltový betón (tr. 1 stred. AC 11 š. do 3 m hr.60 mm)
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu
Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 200x5,9x6000 SP343600
Koleno kanalizačné PVC - 200x30st.- 4301
Odvodňovací žľab pre vysokú záťaž
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom
výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami
Osadenie kanalizačných žlabov
Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m3
Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem.
Vedenia a rodinného domu
Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. Tr. 1-4
Poplatok za uloženie vykopanej zeminy
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku
a štrkopiesku
Rúra drenážna PVC a jej uloženie
Lôžko pod drenážne potrubie – makadam

Cena spolu (€)

4 382,06

Nevykonané práce uvedené v zmluve a ich cenová špecifikácia :
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
výkaz-výmer
Dlažba zámková hr.6 cm
Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C nad 300m2
Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry,
šípky, nápisy
Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky,
nápisy, prechody
Osvetlenie priechodu pre chodcov
Cena spolu (€)

Výška zmeny ceny za dielo : - 4 302,18 €

Množstvo
výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Cena spolu

80

M2

12,70

1016,00

80

M2

7,8

624,00

22

M2

14,04

308,88

22

M2

0,95

20,90

1

ks

6 714,46

6714,46
8 684,24

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV - PÔVODNÁ
SO 01 - rekonštrukcia chodníkov------------------------ 49 349,69 €
SO 02 – osvetlenie priechodu pre chodcov ----------- 6 714, 46 €

56 064,15 €

Spolu bez DPH

SO 01 - rekonštrukcia chodníkov----------------------- 59 219,63 €
SO 02 - osvetlenie priechodu pre chodcov ----------- 8 057,35 €

Spolu s

DPH 20%

67 276,98 €

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV PO ÚPRAVE
SO 01 - rekonštrukcia chodníkov------------------------ 51 761,97 €
SO 02 – osvetlenie priechodu pre chodcov ----------- 0 €

Spolu bez DPH

51 761,97 €

SO 01 - rekonštrukcia chodníkov----------------------- 62 114,36 €
SO 02 - osvetlenie priechodu pre chodcov ----------- 0 €

Spolu s

DPH 20%

62 114,36 €

