Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo
zo dňa 20.03.2013
uzatvorený medzi:
Objednávateľ
Sídlo:
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
číslo účtu
tel./fax
e-mail

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Obec Stratená
Stratená č. 46, 049 71 Stratená
Mgr. Erika Oravcová - starostka obce
00 328 855
20 20 500 548
VÚB, a.s., pobočka Rožňava
28327582/0200
+421 58798 114
erikaoravcovadlj@gmail.com

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

DREVOSTAVBY D.Ľ.J., s.r.o.
Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15, 049 71 Stratená
Igor Opremčák
44302053
2022644261
Tatra banka, a.s.
2622783977/1100
Okr. súd Košice I., oddiel Sro, vložka č. 22173/V
0905338237
drevostavbydlj@gmail.com

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Poskytovateľ
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
číslo účtu
Obchodný register
tel.
e-mail
(ďalej len „Poskytovateľ“)
ktorí po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony a oprávnení nakladať s predmetom
zmluvy, uzavreli nasledovný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.03.2013 v znení jej
Dodatku zo dňa 18.04.2013 a Dodatku č. 1 zo dňa 22.11.2013 (ďalej len „dodatok“) :
A. Predmet Dodatku č. 2
I. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 20.03.2013 v znení jej Dodatku zo dňa
18.04.2013 a Dodatku č. 1 zo dňa 22.11.2013 sa mení a dopĺňa o nevyhnutné práce na
zabezpečenie celého predmetu zákazky, ktoré vyvstali z:
A)
Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na
hasenie požiarov a č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.
z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, z platných STN EN 62305 až STN
EN 62305-4 na zabezpečenie vyššej kvality protipožiarnych technických zariadení
v exponovanom území;

B) Skutočnosti, že objekt Turistické informačné centrum Dobšinská Ľadová Jaskyňa sa
nachádza v oblasti s nepredvídateľnými poveternostnými podmienkami, ktoré sú v priebehu
posledných rokov extrémne a v priebehu realizácie stavby spôsobili ohrozenie stavby
možným zrútením ihličnatých stromov v tesnej blízkosti objektu a možným zaplavením
povrchovými dažďovými vodami respektíve zaťažením mimoriadnym snehom.
C) Potreby realizácie nevyhnutných dodatočných prác pred kolaudáciou z dôvodu
nepredvídaných okolností, ktoré vznikli počas realizácie stavby a búracích a rekonštrukčných
prác. Dodatočné stavebné práce pri úprave pôvodného oporného múru a pôvodnej podesty
objektu vrátane dodatočných povrchových úprav dreveným obkladom a kamenným obkladom
s ktorými sa pôvodne neuvažovalo resp. uvažovalo sa s použitím pôvodných materiálov, ktoré
sa však rozoberaním znehodnotili a nebolo možné ich použiť;
II. Doplnenie predmetu zmluvy podľa vyššie uvedených častí A) – C) je nasledovné:
A)
1. dodávka 1 ks interiérového hydrantu, 1 ks ventil, 2 ks zemného uzatváracieho ventilu,
vodovod. prívodného potrubia + montáž; cena : 730,- € bez DPH),
2. dodávka 1 ks vonkajšieho podzemného hydrantu s uzatváracím ventilom, 1 ks
odbočky k ventilu z hlavného vodovod. prívodu + montáž; cena: 680,- € bez DPH,
3. dodávka materiálov, vyhotovenie a osadenie dlhého exteriérového kombinovaného
protipožiarneho rebríka; cena: 356,- € bez DPH,
4. dodávka materiálov a montáž bleskozvodu strešnej a zvodovej časti, cena: 1189,- €
bez DPH,
B)
5. výrub stavbu ohrozujúcich stromov a krov, ich vytiahnutie a odvoz; cena: 1552,- € bez
DPH,
6. dodávka materiálov; výkop, uloženie a zásyp zemných odvodňovacích kanálov
dažďovej vody od budovy TIC popod prístupové komunikácie k novostavbe, cena:
704,- € bez DPH,
7. dodávka a montáž 4 masívnych kotviacich prvkov umiestnených v hrebeni strechy /na
účely kotvenia pri akýchkoľvek opravách budovy vo výškach alebo zhadzovania
veľkých resp. ťažkých snehov/; cena: 486,- € bez DPH,
C)
8. obkladový kameň a náter na obkladový kameň; cena: 2440,- € bez DPH
9. drevený obklad vrátane povrchovej úpravy oporného múru; cena: 850,- € bez DPH

III. Cena predmetu zmluvy sa celkom spolu navyšuje nasledovne:
Zmluvná cena celkom bez DPH (Eur) navýšená o 8.987,- Eur
DPH 20% (Eur) : 1797,40 Eur
V tom zahrnuté:
A) cena celkom bez DPH: 2.955,- Eur, DPH 20% (Eur): 591,- Eur
B) cena celkom bez DPH: 2.742,- Eur, DPH 20% (Eur): 548,40 Eur
C) cena celkom bez DPH: 3.290,- Eur, DPH 20% (Eur): 658,- Eur
Zmluvná cena celkom s DPH (Eur) navýšená o: 10 784,40 Eur
(Slovom: desaťtisícsedemstoosemdesiatštyri a 40/100 Eur)
IV. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 20.03.2013, v znení jej Dodatku zo
dňa 18.04.2013 a Dodatku č. 1 zo dňa 22.11.2013, sa mení a dopĺňa v Prílohe č. 2 – Časový
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harmonogram postupu realizácie prác, pričom prepracované a zmenené znenie Prílohy č. 2
Zmluvy tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ako jeho príloha.
B. Záverečné ustanovenia
I.

Všetky ostatné body Zmluvy o dielo zo dňa 20.03.2013 v znení jej Dodatku zo dňa
18.04.2013 a Dodatku č. 1 zo dňa 22.11.2013, na ktoré sa nevzťahuje tento dodatok,
zostávajú nezmenené a platné v pôvodnom znení. Zmluva v zmysle uvedených zmien, t. j.
tento dodatok, sa stáva účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom
sídle objednávateľa.

II. Zmluvné strany si tento dodatok starostlivo prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia na
znak čoho ho vlastnoručne podpísali.

V Stratenej, dňa ..........................

V Stratenej dňa .........................

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

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

Objednávateľ
Obec Stratená
zast.: Mgr. Erika Oravcová, starostka obce

Poskytovateľ
Drevostavby DLJ, s.r.o.
zast.: Igor Opremčák konateľ
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