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DODATOK č. 2 
k Zmluve o dielo č. 010/2022 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov medzi v zmysle dodatku č. 1 zo dňa 28.10.2022: 

 
 
Objednávateľ :             Mesto Námestovo 
Sídlo:                           Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo 
Zastúpený:                Milan Hubík, primátor  
IČO:                           00314 676 
DIČ:                            2020571707 
Bankové spojenie:       PRIMA banka Slovensko a. s. 
Číslo účtu:                    SK93 5600 0000 0040 0101 6002 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ:                Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.  
Sídlo:                         Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Zastúpený:                 Petra Pelachová Mičudová, kontateľka 
Bankové spojenie:        VÚB, a. s.  
Číslo účtu:                SK74 0200 0000 0046 5154 1853 
IČO:                            31602363 
Zástupca vo veciach technických: Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ 
Č.tel./fax:    slovkorekt@slovkorekt.sk, 0902 965 238 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd. Sro. Vo vložke č. 1742/L 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
Čl. I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 
Zmluvné strany dňa 16.09.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 010/2022 predmetom ktorej bolo 
zhotovenie diela - stavby „Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Komenského" v zmysle 
podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazov výmer, na základe projektovej dokumentácie a za 
podmienok dohodnutých v zmluve o dielo č. 010/2022. Dňa 28.10.2022 zmluvné strany uzatvorili 
dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 010/2022. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy bola víťazná 
ponuka zhotoviteľa zo dňa 05.09.2022 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. 010/2022 uzatvorenej dňa 16.09.2022 sa v súlade s čl.10 bod 
č.10.2 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa na 
základe nevykonaných stavebných prác v rozsahu prílohy č. 1 (menej práce) a odôvodnenej 
potreby doplňujúcich stavebných prác vykonaných v rozsahu podľa obsahu prílohy č. 2 (naviac 
práce) tohto dodatku č. 2  

- nerealizované stavebné práce (menej práce) 
Cena bez DPH   - 2 968,70 EUR 
DPH        - 593,74 EUR 
Cena s DPH    - 3 562,44 EUR 

slovom tritisícpäťstošesťdesiatdva EUR, 44 centov 
- doplňujúce stavebné práce (naviac práce) 

Cena bez DPH   2 629,88 EUR 
DPH        525,98 EUR 
Cena s DPH    3 155,86 EUR 

slovom tritisícstopäťdesiatpäť EUR, 86 centov 
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- rekapitulácia 
Cena bez DPH    - 338,82 EUR 
DPH        - 67,76 EUR 
Cena s DPH     - 406,58 EUR 

slovom štyristošesť EUR, 58 centov 
 
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 trvania zmluvy okrem 
prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení: 
4.1.1. cena bez DPH  89 240,49 EUR 
4.1.2. cena DPH  17 848,10 EUR 
4.1.3. cena spolu s DPH 107 088,59 EUR 
slovom               stosedemtisíc osemdesiatosem eur 59 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    88 901,67 EUR 
4.1.2. cena DPH    17 780,34 EUR 
4.1.3. cena spolu s DPH 106 682,01 EUR 
slovom              stošesťtisíc šesťstoosemdesiatdva eur 01 centov“ 
 

(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. 010/2022 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.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre 
každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.  
4. Prílohou tohto dodatku je rozpočet menej prác a rozpočet naviac 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:  1. rozpočet menej prác 
   2. rozpočet naviac prác 

 V   Námestove dňa  25.11.2022   V Liptovskom Mikuláši, dňa 25.11.2022 

Objednávateľ:                                                          Zhotoviteľ : 
 
 
 
 
 
 ..................................................... ..................................................... 
 Mesto Námestovo Špeciálne cestné práce  
 Milan Hubík SLOVKOREKT, spol. s r.o. 
 primátor mesta Petra Pelachová Mičudová - konateľka 



Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Komenského
Objekt:   PRÁCA MENEJ

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Dátum: 

2 Zakladanie   -176,45 0,000

25 

18040511

1.S Založenie trávnika vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5   m2 -45,000 2,19 -98,55 0,000

26 

00572000

1300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg -1,391 17,83 -24,80 0,000

27 

10364000

0100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica   t -1,391 22,00 -30,60 0,000

28 

21590110

1.S Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných   m2 -45,000 0,50 -22,50 0,000

5 Komunikácie   -1 701,00 0,000

32 

56471011

1.S Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm   m2 -45,000 3,60 -162,00 0,000

33 

56476211

1.S Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm   m2 -45,000 7,73 -347,85 0,000

1 

59691221

4.S

Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 

m2, plochy nad 300 m2   m2 -45,000 13,96 -628,20 0,000

2 

59246002

0100.S Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x80 mm, prírodná   ks -202,500 2,78 -562,95 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   -1 091,25 0,000

67 

91636211

2.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou 

oporou   m -11,950 9,20 -109,94 0,000

69 

59217000

0700.S Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm   ks -15,500 9,17 -142,14 0,000

70 

91656111

2.S Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m -51,800 7,48 -387,46 0,000

71 

59217000

1800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks -52,318 2,81 -147,01 0,000

72 

91810111

2.S Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20   m3 -2,789 109,25 -304,70 0,000

Celkom   -2 968,70 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  



Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Komenského
Objekt:   PRÁCA NAVIAC

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Dátum: 

Č.
Kód 

položky
Popis MJ

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

5 Komunikácie   2 629,88 0,000

35 

56476211
1.S Podklad alebo kryt z kameniva drveného - vypsravenie zo ŠD hr.4 cm m2 220,000 1,55 341,00 16,632

36 

57321110
8.S Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2   m2 88,000 0,72 63,36 0,000

37 

57323110
7.S Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 88,000 0,72 63,36 0,000

38 

57713425
1.S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm   m2 88,000 14,48 1 274,24 0,000

39 

57714433
1.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 
50 mm   m2 88,000 10,09 887,92 0,000

Celkom   2 629,88 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  


