
Dodatok č. 1

/l*d j ■ XuuUovjj 33b 
Msú |centráíne 

Žiar nad 
Hronom

číslo: fačÍLolt
evidenčné (  t 
číslo: ^ ľ /J D tV

k Zmluve o dielo na realizáciu stavby centr. č. 335/2022 zo dňa 26.04.2022
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom
IČO: 00 321 125
DIČ: 2021339463
IČ DPH: Nie je platca DPH.
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom
Číslo účtu: 14621422/0200
IBAN: SK8702000000000014621422
Zodpovedná osoba 
vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Miškovič, prednosta mestského úradu
Teľ: 0907 522 511
E-mail: prednosta@ziar.sk
a vo veciach technických: Ing. Daniel Šály, vedúci odboru ŽPal
Tel./Fax: 0917 647 093/045/678 71 40
E-mail: daniel. salvčžJziar.sk

a

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. : 5012/B

V zastúpení: Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva 
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva

Zodpovedná osoba
vo veciach zmluvných : Ing. Róbert Humenik, oblastný manažér
kontakt: +421 902 986 249

vo veciach technických : Ing. Peter Ošvát, vedúci RVS 89-0701
kontakt: +421 902 986 341

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu -  IBAN: SK79 7300 0000 0090 0004 2631

IČO: 31 611 788
DIČ : 2020478955
IČ DPH: SK2020478955

mailto:prednosta@ziar.sk


Č I .  II

Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa na stavbe „Opravy chodníkov a miestnych ciest v meste Žiar nad Hronom 
v roku 2022 -  I. etapa“, z dôvodu vzniku potreby prác naviac, z titulu, že neboli k dispozícii 
informácie o geologickom prieskume podložia stavby dohodli na predĺžení termínu ukončenia 
diela, ako aj navýšení celkovej ceny diela. Po odfrézovaní ciest boli zistené rozsiahle stavebno- 
technické defekty podkladovej vrstvy (nespevnený piesčito-hlinitý podklad, vyloženie 112 m2 
podkladovej vrstvy šamotovými tehlami), v dôsledku čoho narástol objem stavebných prác 
(výmerov oproti výkazu výmer). Zmena rozsahu zmluvného diela si vyžaduje zmenu času plnenia 
diela a celkovej ceny za realizáciu zmluvného diela, preto sa zmluvné strany dohodli na 
uzatvorení tohoto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na realizáciu stavby (ďalej len “Zmluva o dielo”) 
uzatvorenej dňa 26.04.2022 v nasledovnom znení:

2.2. Počas realizácie diela bola teda zhotoviteľom zistená potreba vykonať naviac práce, ktoré pri 
uzatváraní Zmluvy o dielo neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani 
nemohli objektívne predvídať, aj pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie 
týchto naviac prác je potrebné pre dokončenie diela. Naviac práce sú špecifikované 
v Ponukovom rozpočte zhotoviteľa zo dňa 30.05.2022, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohoto dodatku. 
Z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, predmetom 
ktorého je dohoda zmluvných strán o zmene rozsahu diela, a s tým spojená zmena času plnenia 
diela, ako aj celkovej ceny diela.

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že za bod 9. článku II. Zmluvy o dielo sa vkladá nový bod 10., ktorý 
znie:

„10. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať naviac práce uvedené v 
Ponukovom rozpočte zhotoviteľa zo dňa 30.05.2022. Tieto naviac práce sú súčasťou diela 
v zmysle tejto zmluvy o dielo."

2.4. V tejto súvislosti sa zmluvné strany dohodli na zmene času plnenie diela v článku III., a to 
Ukončenie vykonávania diela: 27.06.2022.

2.5. S poukazom na bod 1) tohoto článku sa zmluvné strany dohodli, že pôvodné znenie článku IV. 
bod 1. Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

„1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku II. tejto zmluvy je výsledkom verejného 
obstarávania podľa § 58- 64 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Celková dohodnutá 
cena za vykonanie a dodanie diela je 271 757,19 € s DPH (slovom: dvestosemdesiatjedentisíc 
sedemstopäťdesiatsedem Eur 19/100 centov s daňou z pridanej hodnoty).

Rozpis ceny diela:

Cena bez DPH v € DPH 20% Cena vrátane DPH v €

Pôvodný rozsah diela špecifikovaný 
v cenovej ponuke zhotoviteľa zo 
dňa 20.04.2022

199.812,07 39.962,41 239.774,48

Práce naviac špecifikované v 
Ponukovom rozpočte zhotoviteľa zo 
dňa 30.05.2022

26.652,26 5.330,45 31.982,71

Cena diela celkom 226.464,33 45.292,86 271.757,19
u



2.5. Týmto Dodatkom sa cenová ponuka zhotoviteľa ako Príloha č. 1 k Zmluve o dielo dopĺňa 
Ponukovým rozpočtom zhotoviteľa zo dňa 30.05.2022, ktorý ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto Dodatku č. 1.

čl. III
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

3.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohoto dodatku všetkými zmluvnými 
stranami a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia.

3.3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto 
zmluvného vzťahu obdrží dva originály Dodatku č. 1.

3.4. Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
znení neskorších predpisov.

3.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s Protikorupčnou doložkou, zverejnenou na webovej 
stránke mesta Žiar nad Hronom (www.ziar.sk/protikorupcna-politika/), jej obsahu v celom rozsahu 
porozumel a zaväzuje sa dodržiavať všetky povinnosti z nej vyplývajúce počas celého obdobia trvania 
zmluvného vzťahu, ak z ustanovení Protikorupčnej doložky nevyplýva, že tieto povinnosti vzhľadom na 
svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu.

3.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohoto Dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by 
mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

3.7. Neoddeliteľnou súčasťou tohoto Dodatku je Ponukový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 30.05.2022 
ako Príloha č. 1.

V Žiari nad Hronom dňa: 22 - C *■ ^  V Bratislave dňa: 15.06.2022

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:
Skanska SK a.s.

M g i  Peter A^tal 
priiWtoyjrešta

Ing. Miroslav Potoč 
predseda predstavenstva

Ing
člen

. Pavol Abrhan 
predstavenstva

http://www.ziar.sk/protikorupcna-politika/


Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle §7 zákona 357/2015 Z.z.
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať,
v noj pokračovať alebo vymáhať-poskytnutie
Meno priezvisko: Ing. Martin Majprnffc t v tú iú r i DFaFI

Dátum: Podpis:....
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je*možné vykonať, 
v nej-pokračovať alebo vyfnáhatVposkytfwtie 
Meno priezvisko<’Í!fc:.<?2,íÄÍ5íŽÍ^ťÉ55ŕlžóťÍDOvední zamestnanec) 
Dátum: .Podpis:
* nehodiace preškrtnite



REKAPITULÁCIA

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Asfaltovanie 2022-2025 - 1. etapa

ských hrdinov, Žiar nac Dátum: 30.05.2022

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Mc Projektant:
Zhotovíte!’: Skanska SK a.s. Spracoval Ing. Peter Ošvát

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 199 812,07
1 - Oprava cesty a chodníkov okolo bytových domov 903 a 904 na U 13 170,95
2 - Oprava krytu cesty na Ul. Dukelských hrdinov ku garážam medzi 3 693,45
3 - Oprava živičného krytu vozovky vo vnútrobloku ciest Nám. Matice 49 135,51
4 - Oprava asfaltového krytu cesty Záhradná od daňového úradu po 4 543,88
5 - Oprava cesty a chodníka od Svätokrížskeho námestia popri kostt 37 258,62
6 - Oprava zvršku chodníkov a cesty Medzi vodami (vrátane vstupov 70 023,99
7 - Oprava časti cesty A. Kmeťa - úsek od križovatky s Ul. SNP po L 20 845,32
8 - Oprava časti chodníka v križovatke Ul. Sládkovičova / Novomesk 1 140,35

Naviac práce spolu 26 652,26
3 - Oprava živičného krytu vozovky vo vnútrobloku ciest Nám. Matice 3 041,92
6 - Oprava zvršku chodníkov a cesty Medzi vodami (vrátane vstupov 12 145,20
9 - Oprava krytu vozovky - odstavná plocha pri ulici SNP - úsek od T 11 465,14



ROZPOČET
Stavba:

Výkaz výmer - 3 - Oprava živičného krytu vozovky vo vnútrobloku ciest Nám. Matice

Miesto: Nám. Matice Slovenskej Dátum: 30.05.2022

Objednávateľ:
Zhotovíte!’:

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
Skanska SK a.s.

Projektant:
Spracovatf Ing. Peter Ošvát

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena 
[EUR]

Cena celkom 
[EUR]

Náklady z rozpočtu
D H SV Práce a dodávky HSV

3 041,92
3 041,92

D 1 Zemné práce 1 214,08

K 113106612
.S

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 
m2, -0,26000t m2 112,000 6,40 716,80

K
113107112
S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, 
hr. 100 do 200 mm, -0,24000t m2 112,000 4,44 497,28

D 5 Komunikácie 792,96

K 564861111
■s

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm m2 112,000 7,08 792,96

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 034,88

K 979082213
.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km t 56,000 7,16 400,96

—

K 979082219
.S-2

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny 10 km- skládka t 504,000 0,32 161,28

K 979087213
.S

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
vybúraných hmôt -ručné búrané krajnice, dlažba t 56,000 8,44 472,64

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

K 998224111 
.S

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým 
Lbetónovým akejkoľvek dĺžky objektu t 44,800 0,21 9,41

K
998224195
.S

Príplatok pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým 
betónovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m- 40 km t 44,800 0,21 9,41



ROZPOČET

Stavba:

Miesto: 

Objednávateľ:

Výkaz výmer - 6 - Oprava zvršku chodníkov a cesty Medzi vodami

Ul. Medzi vodami, Žiar nad Hronom Dátum: 30.05.2022

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom Projektant:
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s. Spracovate Ing. Peter Ošvát

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena 
[EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 145,20

D HSV Práce a dodávky HSV 12 145,20

D 1 Z e m n é  p rác e 5 074,22

K
113106612
.S

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 
20 m2, -0,26000t m2 190,000 6,40 1 216,00

K
113107112
.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, 
hr. 100 do 200 mm, -0,24000t m2 190,000

________
4,44 843,60

K
113307141
.S

Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
vrstvy do 50 mm, -0,03800t- chodník m2 6,000 2,77 16,62

K 113201111
.S

Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, - 
0,23000t

m ■ 100,000 6,70 670,00

K 113154120
.S

Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t m2 160,000 14,55 2 328,00

D 5 Komunikácie 684,21

K 566902161
.S-ch

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy 
do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. do 100 
mm- chodníky

m2 190,000 8,67 1 647,30



K 577154211
.S-1

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm- chodníky m2 -81,000 11,89 -963,09

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 386,77

K 916361112
.S

Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka 
z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou m 100,000 12,97 1 297,00

M
59217000 
0900. S

Obrubník cestný bez skosenia rovný; Ixšxv 1000x150x260 
mm ks 86,860 7,68 667,08

M
59217000
0700

Obrubník PREMAC prechodový ľavý, Ixšxv 
1000x200(150)x150(260) mm ks 7,070 15,35 108,52

M
59217000
0800

Obrubník PREMAC prechodový pravý, Ixšxv 
1000x200(150)x150(260) mm

ks 7,070 15,35 108,52

K 918101112
.S

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 
kociek z betónu prostého tr. C 16/20 m3 12,000 102,35 1 228,20

K 919735112
.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
nad 50 do 100 mm m 100,000 4,91 491,00

K 979082213
.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km t 134,548 7,16 963,36

K 979082219
.S-2

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny 10 km- skládka t 1 210,932 0,32 387,50

K 979087213
.S

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
vybúraných hmôt -ručné búrané krajnice, dlažba t 134,548 8,44 1 135,59

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

K 998224111
.S

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu t 90,600 0,21 19,03

K 998224195
.S

Príplatok pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým 
betónovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m- 40 km t 90,600 0,21 19,03



General /  Obecné.

ROZPOČET
Stavba:

W -9 -O p ra v a  krytu vozovky - odstavná p locha pri ulici SN P -
HaZS

úsek od TS  po stanicu

Miesto: Dátum: 30.05.2022

Objednávateľ: Mesto Ž iar nad Hronom Projektant:

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s. Spracovateľ: Ing. Peter Ošvát

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

N á k la d y  z  ro z p o č tu 11 4 6 5 ,1 4

D HSV Práce a dodávky HSV 11 465,14
D 1 Zemné práce 1 903,47

1 K 113107241.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvydo 50 mm, -0,09800t

m2 473,500 4,02 1 903,47

D 5 Komunikácie 6 719,21

3 K 566902261.S
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 
20/25 hr. 100 mm

m2 71,025 8,67 615,79

18 K 573191111.S
Náter asfaltový infiltračný katiónaktívnou emulziou v 
množstve 1,00 kg/m2

m2 473,500 0,46 217,81

19 K 577154211.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm

m2 473,500 12,43 5 885,61

D 8 Rúrové vedenie 671,72

20 « 899231111.S-Ch
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste, šachty 
do 200 mm zvýšením mreže- cesta

ks 7,000 95,96 671,72

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 145,06

9 K 919735111.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm

m 104,000 4,06 422,24

18 K 919794441.S
Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v 
asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2- 
odvodňovací rigol

ks 6,000 108,75 652,50

K 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z  betónu prostého tr. C 16/20

m3 1,200 102,35 122,82

34 K 938909315.S
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 
povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.

m2 473,500 0,19 89,97

19 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km

t 46,403 7,16 332,25

15 K 979082219.S-1
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 
pre vodorovnú dopravu sutiny- 10km

t 417,627 0,32 133,64

33 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 46,403 8,44 391,64

D 99 Presun hmôt HSV 25,68

7 K 998224111.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 75,523 0,21 15,86

8 K 998224195.S
Príplatok pre pozemné komunikácie s krytom 
monolitickým betónovým za každých ďalších 5000 m 
nad 5000 m- 40 km

t 75,523 0,13 9,82
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