
DODATOK č.1/2019 K ZMLUVE O DIELO  

uzatvorený v zmysle  § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“), v súlade so zmluvnými podmienkami 

predmetnej Zmluvy o dielo a v súlade §18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) 

 k Dodatku č.1/2019 

ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávateľ 

Názov:  Obec Nižný Klatov 

Sídlo:   Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov 

Krajina:  Slovenská republika 

Štatutárny zástupca: Ing. Gabriela Staníková, starostka obce 

IČO:   00324507 

DIČ:   2021244896 

Bankové spojenie: VÚB, a.s., SK58 0200 0000 0000 0472 1542 

Kontaktné miesto:     Obec Nižný Klatov, Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov 

Telefón:                    055 / 729 60 33 

E-mail:                   obec.n.klatov@netkosice.sk, starosta@niznyklatov.sk 

Web:                                      www.niznyklatov.sk 

Stránka profilu VO:   http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail 

 

 

(ďalej len “Objednávateľ ”) 

 

a 

1.2 Zhotoviteľ 

     Názov:    TIMEO, s.r.o. 

     Sídlo:    Dubovická roveň 674/15, Lipany 082 71 

Štatutárny orgán:  Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti 

Zapísaná v:   OR OS Prešov, oddiel: S.r.o., vložka číslo: 27280/P 

IČO:    46 946 039 

DIČ:    2023683112 

IČ DPH:   SK2023683112 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s. 

IBAN:    SK62 0900 0000 0050 6800 5708 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných:   Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti 

b) technických:   Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti 

Číslo telefónu:  0903 906 766 

Číslo faxu:   ... 

Email:    vitovicjozef@gmail.com 

 

(ďalej len “Zhotoviteľ”) 

mailto:obec.n.klatov@netkosice.sk
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 k Dodatku č.1/2019 

PREDMET DODATKU 

Pri realizácii predmetu Zmluvy o dielo, realizácii stavebných prác určených v rozsahu 

uzatvorenej Zmluvy o dielo vznikla pre plnenie predmetu zákazky pre daný účel potreba 

neuskutočnenia niektorých prác, ktoré boli zadané a riadne ocenené uchádzačom v ocenenom 

výkaze výmere a zahrnuté v Zmluve o dielo  a zároveň uskutočnenia prác naviac, ktoré neboli 

zahrnuté v Zmluve o dielo, ale ktoré sú nevyhnutné pre riadnu realizáciu predmetu zmluvy 

tak, aby bolo dielo plne funkčné a užívaniaschopné pre účely ktoré sa predmet zákazky 

realizoval. 

Počas realizácie stavebných rekonštrukčných prác predmetu zákazky Rekonštrukcia domu 

smútku v Nižnom Klatove -1 etapa bolo vedením stavby zistené a stavebným dozorom 

potvrdené na základe zápisu v stavebnom denníku zo dňa 02.12.2019 že nižšie uvedené 

stavebné práce nie je potrebné realizovať vôbec, alebo len čiastočne / nižšie výmery /.  

Čiastočne nerealizované stavebné práce odpočtové časti položiek 

pol.8 M 693110000200R Geotextília polypropylénová 300g/m2 

                                                                                      m2 62,4              1,20            74,88 

pol.9 K 212752212   Montáž trativodu z drenážnych 

                                  rúr PVC……                               m  23,00             6,23         124,60 

pol.21 K 612462314 Vnútorná sanačná omietka- 

                                  - podhoz                                      m2  14,13          11,00        155,45 

pol.22 K612462431 Vnútorná sanačná omietka 

                                  stien, hr.20mm                            m2  14,13          23,00        324,99 

pol.23 K612462441 Vnútorná sanačná omietka 

                                 stien jemná hr. 3mm                     m2  14,13           6,45           91,14 

pol.32 K962032231 Búranie muriva alebo  

                                 vybúranie otvorov………            m3   5,55           23,09        128,15 

pol.34 K965024121 Búranie kamenných podláh…     m2 50,528          1,82          91,96 

pol.36 K965043441 Búranie podkladov pod  

                                 dlažby…..                                     m3  10,002        50,00         500,10 

pol.38 K978013191 Otlčenie omietok vnútorných 

                                 vápenných………                        m2   35,85           2,72            97,51 

pol.40 K979011111 Zvislá doprava sutiny a vybur. 

                                 hmôt….                                        T    52,976          8,20           434,40 

pol.41 K979081111 Odvoz sutiny a vybúraných 

                                 hmôt na skládku                           t     52,976         10,00          529,76 

pol.42 K979081121 Odvoz sutiny a vyb. hmôt na 

                                skládku za kd 1km                        t   1059,52           0,20           211,90 

pol.43 K979082111 Vnútrostavenisková doprava 

                                sutiny… do 10m                           t      52,976           8,20          434,40 

pol.44 K979082121 Vnútrostavenisková doprava 

                                sutiny.. zkď 5m                             t      52,976           1,07            56,68 

pol.45 K979089612 Poplatok za skladovanie – iné 

                                odpady zo stavieb…                     t      52,976         12,00           635,71 

spolu čiastočne nereálizované stavebné práce – odpočet                                     3891,63.- EUR 

 

 

 



Nereálizované stavebné práce – odpočet 

 

pol.47 K 711113131R Izolácie proti zemnej flex 

                                  a povrchovej vlhkosti zvislé        m2   16,548         14,97            247,72 

pol.48 K711113141    Izolácia proti zemnej vlhkosti 

                                  na ploche zvislej                         m2   16,548         15,64              258,81  

pol.52 K713132211    Montáž tepelnej izolácie  

                                   podzemných stien a základov         m2    23,12            4,34         100,34 

pol.53 M283750000 

               700             Doska XPS hr.50mm                  m2    23,582         11,11            262,00   

pol.54 K998713102    Presun hmôt pre izolácie v obj. 

                                     výšky nad 6m do12m                  t       0,116          31,76               3,68 

pol.62 K764311822    Demontáž krytiny hladkej str. 

                                     z tabúľ…..                                   m2  19,344           1,21              23,41  

pol.63 K764311892    Demontáž krytiny hladkej str. 

                                     za sklon nad 45 st.                      m2   19,344           0,31               6,00 

pol.64 K764313223    Krytiny hladké z poz. far. Pzf 

                                     plechu….                                    m2   19,344         35,00           677,04 

pol.66 K764430810    Demontáž oplechovania rš 

                                    do 250mm                                    m     24,00            1,04             24,96 

pol.67 K764430840    Demontáž oplechovania rš od 

                                    330 do 500mm                             m     33,20            1,20             39,84 

pol.69 K764721113    Oplechovanie ríms z plechov 

                                     Lakoplast rš 220mm                     m     24,00           11,22          269,28 

pol.70 K764721115    Oplechovanie štít. ríms z plechov 

                                     Lakoplast rš. 320Mm                    m     33,20           16,09          534,19 

Nerealizované stavebné práce spolu                                                                   2447,27.- EUR 

 

Odpočty spolu 3891,63 EUR+2447,27 EUR                                                   6338,90.- EUR 
 

 

Naviac práce 

1/V minulosti boli zvislé odpady zo strechy domu smútku zvedené do betónových šácht vedľa 

objektu. Betónové šachty bez dna, voda zo striech v ílovitom podloží domu smútku sústavne 

podmáčala základy budovy. Je nevyhnutne potrebné strešné zvislé zvody zaustiť cez lapače 

splavením do ležatej kanalizácie a túto vyviesť mimo budovy ako aj mimo hrobových miest. 

Preto je potrebné priestor okolo budovy obsypať po celej výške výkopu naviac drenážnou 

vrstvou / kamenivo fr. 16-32 a od lapačov splavenín realizovať ležatú kanalizáciu mimo areál 

cintorína. 

2/ Do výkazu výmer neboli zahrnuté murárske vysprávky – domurovanie otvorov v nosnej 

stene pre klieštiny, ktoré je potrebné zrealizovať. 

3/Po vykonaní sondy v strešnej konštrukcii bolo zistené, že pod plechovou krytinou sa 

nenachádza paropriepustná fólia a tak vyzrážaný kondenz nie je odvádzaný do strešného 

žľabu ale steká po nosných priečnych a obvodových stenách. Zároveň v strešnej konštrukcii 

nad podhľadom z tatranského profilu bola len sem tam zabudovaná pôvodne projektovaná 

tepelná izolácia/cca 20%/ ani parozábrana. Preto aj v tomto prípade vzniknutý kondenz 

sústavne zmáča prvky tatranského profilu a dochádza k ich hnilobe. Preto navrhujeme vyčistiť 

medzikrokvový priestor  a nastriekať tam PUR izoláciu tvrdenú WILLPUR 14301, ktorá  zo 

spodu splní okrem tepelnej izolácie aj funkciu parozábrany a z hornej strany funkciu difúznej 



fólie. Keďže spätná využiteľnosť podhľadu z tatranského profilu je takmer nulová 

doporučujeme využiť stávajúce priestorové lešenie na dodávku podhľadu dvojitý Izaster SDK 

GKB-i  RBI.  

 

k bodu 1/ 

pol.79 M 5833100007100 Kamenivo fr. 16-32      t   55,00             24,00                    1320,00 

pol.80 K 212752252,1 Montáž+ dodávka trativodu z drenážnych rúr PP DN 150  

                                                                           m  35,42             24,00                          850,08 

 

k bodu 2/ 

pol.81 K 311273444 Domurovanie otvorov kaps    m2  10,00       25,00                       250,00 

pol.82 K 612462454 Omietka výspravka po domurovaní otvorov                         

                                                                            m2  10,00       15,00                             150,00 

pol.83 K 999281111 Presun hmôt pre domurovanie otvorov  

                                                                             %     1,00       30,00                               30,00 

 

k bodu 3/  712          Izolácie striech, povlakové krytiny 

pol.84 M 1               PUR izolácia striekaná tvrdená  

                                                                                   m2   128,00       22,00                 2816,00 

pol.85 K 713500030,1 Demontáž starej izolácie 

                                 a drôtov+odvoz izolácie – likvidácia 

                                                                                  m2   128,00          3,50                   448,00 

763          Konštrukcie – drevostavby 

pol.86 K 763138222,1 SDK zhotovenie systém  

                                dvojitý Izaster SDK GKB-i RBI 

                                                                               m2   100,00        30,00                    3000,00 

pol.87 K 998763101,1 Presun hmôt pre SDK a tep. Izolácie  

                                                                            sub        1,00      150,00                        150,00 

 

pol. 88 K 921210000,1 Rekonštrukcia      kpl         1,00       150,00                       150,00 

 

pol. 89 K 784101247    Maľby SDK                  m2     100,00           2,50                       250,00 

 

Naviac práce spolu  - 9414,08.- EUR 

 

Rekapitulácia: 

 Cena podľa ZoD - 35961,52 bez DPH ,   43153,82.- s DPH 

Odpočty  - 6338,90.- EUR bez DPH 

Naviac práce –dopočty-  9414,08.- EUR bez DPH 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledná cena vrátane odpočtu a dopočtu 

39036,70 .- EUR bez DPH,   46844,04.- EUR s DPH 



 

      V súvislosti s vyššie uvedeným sa zmluvné strany  v súlade s obchodným  zákonníkom,  

      v súlade s príslušnými zmluvnými podmienkami Zmluvy o dielo a to v súlade s Čl. IV, 

bod.4.8.4., 4.10 a 4.12 a v súlade s § 18 ZoVO 

 

      dohodli na uzatvorení Dodatku č.1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo  

 

      a to v rozsahu predmetu zákazky o práce čiastočne nerealizované , nerealizované a zároveň 

o práce vykonané naviac a cena diela celkom za predmet zákazky ponížená o hodnotu prác 

nerealizovaných a čiastočne nerealizovaných a zároveň navýšená o  hodnotu prác vykonaných 

naviac uvedenú vo vyššie uvedenom prepočte ako aj v ocenenom  Výkaze výmere.  

 

Dodatkom č.1/2019 sa dopĺňa Zmluva o dielo v Článku V.  

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

Pôvodné znenie 

         Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.  

Cena diela bez DPH: 35 961,52.- EUR 

DPH 20%: 7 192,30.- EUR  

Celková cena diela s DPH: 43 153,82.- EUR 

Celková cena  diela s DPH slovom:  

štyridsaťtritisícstopäťdesiattri eur a osemdesiatdva centov 

 

Nové znenie 

         Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.  

Cena diela bez DPH: 39036,70 EUR 

DPH 20%: 7 807,34 EUR  

Celková cena diela s DPH: 46844,04 EUR 

Celková cena  diela s DPH slovom:  

štyridsaťšesťtisícosemstoštyridsaťštyri eur a nulaštyri centov 

 

 

Článok III. k Dodatku č.1/2019 

Záverečné ustanovenia 

 

Ostatné podmienky zmluvy o dielo, ktoré neupravuje, nemení  a nedopĺňa tento Dodatok 

č.1/2019 ostávajú nezmenené a platia v celom rozsahu. 

 

Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č.1/2019, ale ním 

výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, 

ZoVO a ustanovenia súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES. 

 

Dodatok č.1/2019 bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo, uzatvorenej ako výsledok 

verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou zadávanou dňa 

16.09.2019  prostredníctvom certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS ID  

č.4480623421 



 

Dodatok č.1/2019 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ 

a dva Zhotoviteľ. 

 

Ak niektoré ustanovenia Dodatku č.1/2019 sú alebo sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení Dodatku č.1/2019 alebo Zmluvy o dielo, ktoré zostávajú 

platné a účinné.  

 

Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú dodatkom k Zmluve o dielo znením, ktoré čo 

najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. 

Do uzatvorenia takéhoto dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1/2019 riadne a dôsledne prečítali, 

porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú 

dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto 

Dodatku č.1/2019 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali. 

Tento Dodatok č.1/2019 podlieha povinnému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu.  

Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na 

nadobudnutie účinnosti  tohto Dodatku č.1/2019 a to podľa podmienok uvedených v tomto 

Dodatku č.1/2019  a podľa platných predpisov. 

 

 

 

 

Objednávateľ:                                             Zhotoviteľ: 

 

 

 

V Nižnom Klatove, dňa 19.12.2019  V Lipanoch, dňa 19.12.2019 

 

 

 

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

 titul, meno, priezvisko titul, meno, priezvisko 

 starosta obce funkcia 


