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DODATOK č. 1 
k Zmluve o dielo č. OV 6/2022  

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov medzi: 

 
Objednávateľ:              Mesto Námestovo 
Sídlo:     Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01 
Zastúpený:    Milan Hubík, primátor 
IČO:      00314 676 
Bankové spojenie:   PRIMA banka Slovensko a. s. 
Číslo účtu:     4001016002/5600 
Číslo.tel.:                     043/5504 711 /fax043/5504 712 
E-mail:    sekretariat@namestovo.sk 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ 
Obchodné meno:      Veríme v Zábavu, s.r.o. 
Sídlo:                               Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín 
V zastúpení:              Tomáš Kyselica, konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie:      ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:       SK24 0200 0000 0032 7321 4657 
IČO:                                 46167145 
Zástupca vo veciach  
technických:   Tomáš Kyselica, konateľ spoločnosti  
Č.tel./fax:   +421 917 353 050 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd.  Sro.  Vo vložke 
č. 61547/L 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

Čl. I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

Zmluvné strany dňa 07.06.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. OV 6/2022 predmetom ktorej 
bolo zhotovenie diela - stavby „Vybudovanie oddychovej zóny - Čerchle" v zmysle 
podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazov výmer, na základe projektovej 
dokumentácie a za podmienok dohodnutých v zmluve o dielo č. OV 6/2022. Podkladom 
pre uzatvorenie tejto zmluvy bola víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 07.03.2022 
spracovaná v súlade s výsledkom obstarávania, v zmysle §56 zákona 343/2015 Z. z. v 
platnom znení o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy 
použil postup verejného obstarávania  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z zadávanie  
zákaziek s nízkymi hodnotami (ďalej len „zmluva“). 

 
Čl. II. 

PREDMET DODATKU 
(1) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV 6/2022 uzatvorenej dňa 07.06.2022 sa v súlade s čl.10 
bod č.10.2 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), ktorým 
sa na základe odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác vykonaných v rozsahu 
podľa obsahu prílohy č.1 tohto dodatku č. 1 pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 4 
bodu č.4.1 zmluvy  
 
„4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby 
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trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení: 
4.1.1. cena bez DPH 49 093,43 EUR 
4.1.2. cena DPH    9 818,69 EUR 
4.1.3. cena spolu s DPH 58 912,12 EUR 
slovom               päťdesiatosemtisícdeväťstodvanásť eur 12 centov“ 
 
mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 4 bodu č. 4.1 zmluvy po zmene je nasledovné:  

 
„4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v 
znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania 
zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení: 
4.1.1. cena bez DPH 49 741,71 EUR 
4.1.2. cena DPH    9 948,31 EUR 
4.1.3. cena spolu s DPH 59 690,05 EUR 
slovom              päťdesiatdeväťtisícšesťstodeväťdesiat eur 05 centov“ 
 

(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV 6/2022 ostáva nezmenené.  
 

Čl. III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

1. Tento dodatok  sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka 
a § 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom 
znení.  
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť  
deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s  ust. § 47a ods. 1 
Obč. zákonníka. 
3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) 
rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.  
4. Prílohou tohto dodatku je krycí list a rozpočet naviac prác, krycí list a rozpočet menej 
prác. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah 
je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že ho neuzavreli pod 
nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne 
podpisujú. 
6. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení. 
 
Prílohy:  č.1: rozpočet naviac prác 
    
V   Námestove dňa  ..........................   V .......................... dňa .................. 
 
Objednávateľ:                                                          Zhotoviteľ : 
 
 
 
 
 
..................................................... ..................................................... 
 Mesto Námestovo Veríme v Zábavu, s.r.o. 
 Milan Hubík Tomáš Kyselica 
 primátor mesta konateľ spoločnosti 
 



Stavba:   2.5 Návrh na PK_OZ CERCHLE_NO Príloha č. 1

Objekt:   Detské ihrisko

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   648,28 

1 Zemné práce   195,04 
1 131211101 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím   m3 1,860 59,16 110,04 

2 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo  ostatné   t 19,50 0,00 

3 182001111.1
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5   sub 320,00 0,00 

4 998222012
Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva 
(8233, 8235) pre akékoľvek dľžky   sub 1,000 85,00 85,00 

2 Zakladanie   376,47 

5 916561111.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou na schody - 
typ 2 m 19,700 14,85 292,55 

6 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm prírodný   ks 23,640 3,55 83,92 

146,37*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva   

Súčet   

4 Vodorovné konštrukcie   0,00 

7 451577777.S
Podklad pod pryžovu rohož, v ploche vodorovnej alebo v 
sklone do 1:5  z kameniva ťaženého 0/4mm, hr.20mm   m2 3,61 0,00 

5 Komunikácie   76,77 

8 564211111.S
vlhčením a zhutnením pod obrubníky, po zhutnení hr. 50 
mm   4,650 1,97 9,16 

9 564710111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 
mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm   4,650 3,44 16,00 

10 5647302111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 
mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm   m2 4,650 4,93 22,92 

11 564801111.S
Podklad zo štrkodrviny 4-8mm s rozprestretím a zhutnením, 
po zhutnení hr. 30 mm   m2 4,650 1,99 9,25 

12 564831112.S
Podklad zo štrkodrviny 0-63mm, s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm   m2 4,650 4,18 19,44 

13 596911141.S Kladenie betónovej zámkovej dlažby   m2 13,55 0,00 

14 592460007700.S
Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, 
prírodná   m2 14,93 0,00 

16,77*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva   

Súčet   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00 
15 5891400311 Položenie pryžových rohoží (hr.40mm)   m2 0,00 0,00 

16 
272520001400.S3
0

Gumena rohož, 500x500 mm, červená, hr. 40mm +5% 
dorez   m2 70,080 0,00 0,00 

17 
272520001400.S3
1 Gumena rohož, 500x500 mm, zelená, hr. 40mm +5% dorez   m2 37,800 0,00 0,00 

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   
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18 5891400311.S1 Položenie  pryžovýh rohoží (hr.70mm)   m2 132,000 0,00 0,00 

19 
272520001400.S4
5 Gumena rohož, 500x500 mm, zelená, hr. 70mm +5% dorez   m2 138,600 0,00 0,00 

20 936104212
Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný 
podklad   ks 1,000 0,00 0,00 

21 5535600037001 Kôš odpadkový   ks 1,000 0,00 0,00 

22 936105214
Montáž detskej zostavy veľkej z kovových prvkov 
skladaných na mieste, osadené do betónových pätiek   súb. 1,000 0,00 0,00 

23 553570013000
Dvojvežová zostava so šmýkačkou, tunelomn a schodíkmi  
(viď technický list )   ks 1,000 0,00 0,00 

24 9361052441
Montáž lezeckých prvkov veľkých z kovových prvkov 
skladaných na mieste, osadené do betónových pätiek   súb. 1,000 0,00 0,00 

25 553570020200
Lanová lezecká stena v tvare pavučiny s rebrinami, lavičkou 
a kolotočom (viď technický list )   ks 1,000 0,00 0,00 

26 553570020200.P3 Šikmá lezecká stena s kameňmi (viď technický list )   ks 1,000 0,00 0,00 

27 553570020200.P8 Šikmá lezecká stena s lanami (viď technický list )   ks 1,000 0,00 0,00 

28 936105271
Montáž informatívnych a edukat. prvkov kovových 
skladaných na mieste, osadené do betónových pätiek   súb. 1,000 0,00 0,00 

29 553560012700 Informačná tabuľa (viď technický list )   ks 1,000 0,00 0,00 

30 936105361.S
Montáž kolotočov z prvkov zložených z výroby, kovové, 
osadené do betónových pätiek   súb. 1,000 0,00 0,00 

31 
553570022900.SK
1 Lanový kolotoč (viď technický list )   ks 1,000 0,00 0,00 

32 936106211.S
Montáž vonkajších workout prvkov z kovových prvkov 
skladaných na mieste, osadené do betónových pätiek   súb. 1,000 0,00 0,00 

33 553570030120.W1
Posilňovací stroj s posuvným závažím, oceľ (viď technický 
list)   ks 1,000 0,00 0,00 

34 936106211.S48 Montáž TRAMPOLINY, zapustenej zo zemneho zvršku   súb. 1,000 0,00 0,00 

35 
553570011200.TR
21 Trampolína zapustená (viď technický list )   ks 1,000 0,00 0,00 

36 936106311.S
Montáž vonkajších fitness prvkov z prvkov zložených z 
výroby, kovové, osadené do betónových pätiek   súb. 1,000 0,00 0,00 

37 
553570030120.WF
1 Multifunkčná fitness stanica, oceľ (viď technický list)   ks 1,000 0,00 0,00 

38 936124121 Osadenie mobiliáru,  parkovej lavičky   ks 3,000 0,00 0,00 

39 5535600014000 Lavička s operadlom   ks 3,000 0,00 0,00 

Celkom   648,28 
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