
DODATOKë,2 ZMLUVY O DIELO

uzatvorenej podfa ustanovení ç 536 a nasledujúc¡ch Zákona ðíslo 5L3/19912b. v znení neskorSích predpisov

a Zákona ëíslo 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor'¡Ích zákonov

zo dña 29.3.2022

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávatel'

Kontaktná osoba verejného obstarávatefa vo veciach technickrich: stavebnri dozor

Verejnri obstarávatel podfa 5 7 ods. (1) písm. b), zákona ë..343/2015 Z. z. (d'alej len objednávatel)

a

Zhotovitel' (právny zástupca sku pi ny dodávatelbv|:

Názov a sídlo:
Zastúpené:
rÕo:

Dtð:
Kontaktná osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie
ðísto úðtu:

Názov a sídlo:
Zastúpené:
lÕo:
DtÕ:

Kontaktná osoba:
Kontakt:
Bankové spojenie
ðísto úðtu:

Obec Staðkov, ul.Jozefa Kronera 588,023 53 Staðkov

lng. Ladislav 5lmðisko. starosta obce
00314293
2020556271
lng. Ladislav 5¡mð¡sko

tf .: +42I4143O 2723, O9O5 863 031, e-mail: starosta@staskov.sk
Prima banka Slovensko, a. s. Zil¡na

sK81 5600 0000 0002 7961 5001

FEROSTA a spol. s r.o., Oslobodenia 164/18,013 05 Belá

Mgr. Peter Cabadaj
4828223s
21201229sO
Mgr. Peter Cabadaj
0918 444 475
VUB

sK06 0200 0000 0035 4958 8351

Kontaktná osoba zhotovitel'a vo vec¡ach technick'ich: Mgr. Peter Cabadaj

Zapísany v OR OS Zilina, odd. Sro, vl.ë.6a292ll resp. v ZR SR (dalej len ,,zhotovitel")

PREAMBUTA

1. Predmetom tohto Dodatku ð. 2 je úprava práv a povinností zmluvnrich úðastníkov, ktoré vznikajú pri

ich vzájomnej spolupráci v rámci plnenia tejtb zmluvy - zhotovenie stavebnrich prác. Zmluva je

uzatvorená na základe ustanovení zákona t,. ZablZOtS Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskor5ích

predpisov ako vrisledok zadávania zákazky na predmet: Zníienie energetickej nároðnosti budovy

Materskej Ëkoly - Staðkov s.ð. 364 v rozsahu podl'a projektovej dokumentácie, ktorá je neoddelitelnou

súðast'ou sútaZnrich podkladov k podlimitnej zákazke: Znîienie energetickej nároðnosti budovy

Materskej Skoly - StaSkov s.ð. 364 a ktorej vyhotovenie prevzal zhotovitef od objednávatela a ktorá je

archivovaná u objednávateÍa. i



2. V priebehu realizácie diela sa vyskytli zmeny, ktoré boli v súlade s potrebami stavby. Zmeny sú

zaznamenané a odsúhlasené stavebn'i m dozorom v stavebnom denníku v zápisoch zo dña t3.I0.2O22,

7.12.2022. Na základe vy55ie uvedeného sa objednávatel a zhotovitel dohodli v zmysle ðlánku lV , bod

4.4, 4.6 Zmluvy o dielo uzatvorit' tento dodatok.

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene názvov poloåiek rozpoðtu nasledovne:

Pôvodné znenie poloãiek:

Rozpoðet projektu

Zmena typu osadenia otvorovfch konStrukcii - pôvodn'i rozpoðet objekt - otvory - Vfmena otvorovich

konStrukcii,

556,80464,O07,7060,26m
021.

Stavby

Dodávka a montáZ rozðirovaci

profil

Zmena rieSenia rímsy - pôvodn'i rozpoöet objekt - obvod Zateplenie obvodového plá5ta

1.4 594,tL

304,04

9 523,20

6 558,72

t2 r6t,76

253,37

7 936,00

5 465,60

12,oo

0,25

31,00

2L,35

1 013,48

1013,48

256,00

256,00

m2

m2

m2

m2

o2t
Stavby

o2t
Stavby

o2t
Stavby

o2L

Stavby

Vonkajðia omietka stien

tenkovrstvová silikónová,,
ðkrabaná, hr. 1.,5 mm

Príplatok k vonkajSej omietke stien

za rôznu farebnost

Kontaktnf zateplovací systém z

minerálnej vlny hr.30 mm,

skrutkovacie kotvy À=0,035 W/m.K

Obloienie stropov alebo streSnfch
podhfadov z dosiek napr. CETRIS

skrutkovanrich nazraz hr. dosky 12

mm

Zmena hrúbky tepelnej izolácie zvisl'ich stien - pôvodn'i rozpoðet - Objekt-obvod - Zateplenie

obvodového pláSta-zmena názvu poloÌiekð.26 aë.27 bezvplyvu na mnoZstvo a cenu
t
T

2 245,75t871,462,90645,33m2
02L

Stavby

Doska z minerálnej vlny hr. 60

mm, izolácia pre nezafaåené

fahké prieðky, ðikmé strechy,

stropy, podhfady À=0,035 Wm.K

¡



Doska z minerálnej vlny hr.70
mm, izolácia pre nezataiené
fahké prieöky, Sikmé strechy,

stropy, podhlady À=0,035 W/m.K

m2 645,33 3,60 2323,L9 2787,83
o2t
Stavby

Pôvodné znenie poloZiek spolu: 30 475,38 € bez DPH

Nové znenie poloãiek:

Rozpoðet projektu

Zmena ð. 1 Zmena typu osadenia otvorovrich konStrukcii - Novri rozpoðet,
Zámena pôvodnej poloZky ë..322a nové poloZky ë..32 a 33 nasledovne:

Zmena rie5enia rímsy - Zmena mnoZstva v poloZkách

245,89

3to,94

204,91

259,12

24,29

2,L5

8,44

120,52

m2

m

ozt
Stavby

o2t
Stavby

Kontaktnú zateplovací

systém hr. 100mm biely
XPS, skrutkovacie kotvy

PCt Rohovri hliníkovri
profil s itengrovanou

tkaninou-100x100

14 033,66

292,37

7 313,52

5 036,89

rt 694,72

243,64

6 094,60

4 r97,4t

12,o0

0,25

31,00

21,35

974,56

974,56

196,60

196,60

m2

m2

m2

m2

o2t
Stavby

02t
Stavby

o2t
Stavby

021

Stavby

VonkajSia omietka stien
tenkovrstvová
silikónová,, Skrabaná,

hr. L,5 mm

Príplatok k vonkajSej

omietke stien za rôznu

farebnost

Kontaktni zatepfovací

systém z minerálnej vlny

hr.30 mm, skrutkovacie
kotvy À=0,035 w/m.K

Obloäenie stropov alebo

streðnfch podhl'adov z

dosiek napr. CETRIS

skrutkovanrich na zraz

hr. dosky 12 mm

4704,483 920,4019,80

t

I
I 198,00m

02t
Stavby

Lemovanie z

pozinkovaného

farbeného PZf plechu,

r.ð.330mm (priemerná

ðírka



Zmena hrúbky tepelnej izolácie zvisl'ich stien -Nov1i rozpoðet - Objekt-obvod - Zateplenie obvodového
plá5{a, zmena názvu poloZiek ë..27 a ë.28 bez vplyvu na mnoZstvo a cenu

2245,75

2787,83

L 871,46

2323,79

2,90

3,60

645,33

645,33

m2

m2

021.

Stavby

02L

Stavby

Doska z minerálnej vln y

hr.50mm, izolácia pre

nezafaåené fahké prieðky,

Sikmé strechy, stropy,
podhfady À=0,035 W/m.K

Doska z minerálnej vlny
hr.80mm, izolácia pre

nezafaåené fahké prieðky,

Sikmé strechy, sropy,
podhl'ady À=0,035 W/m. K,

Nové znenie poloåiek spolu: 30 809,45 € bez DPH.

Rozdiel medzi pôvodnri m a novri m znením poloZiek je 334,O7 € bez DPH. (ZvfSenie zmluvnej ceny)

4. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení rozpoðtu ,,práce naviac" v rozsahu vri kazu - vri meru , ktorri je

prílohou tohto dodatku.

5. V dôsledku zmien podla bodu 3 a 4 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene ðlánku lV
Zmluvná cena, platobné podmienky bod.4.1 nasledovne:

Cena v euro bez DPH:226 546,10

Sadzba DPHv %20

V,i5ka DPH v euro 45 309,22

Cena s DPH v euro 271855,32

Závereðné ustanovenia

1, Úðastnícidodatku vyhlasujú, Ze tento dodatok ð. 2 k Zmluve o dielo zo dña 29.3.2022 zodpovedá ich

slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovolne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

lt
2. Tento dodatok je neoddelitefnou súðast'ou Zn¡luvy o dielo zo dña 29.3.2022

3. Ostatné zmluvné dojednania zostávajú nezmenené a v platnosti.

4. Tento dodatok sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych exemplároch , priðom kaidá zo

zmluvnrich strán obdrií dva rovnopisy.



5. Tento dodatok nadobúda platnost dñom podpisu oboma zmluvnrimi stranami a úðinnos{ po jej

zverejnení v zmysle platnej legislatívy.
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