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Evidenčné číslo zhotovitefa: ZoD I 161202110345]
Evidenčné číslo objednávateťa:

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo

o vykonaní prác uzavretej podl'a ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 lI991Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávatel': Obec Kunova Teplica
Adresa: Obecný úrad Kunova Teplica, Kunova Teplica č, I27 ,049 32 Kunova

Teplica
štatutárny zástupca: Eva Gyenesová, starosta obce
ICO: OO 32 8448
DIČ: 2020961426
tČ PPH: nie je platiteť DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK91 5600 0000 0020 79806005
SWIFT (BIC): KOMASK2X
(d'alej len,,objednávatel"')

a

Zhotovitel': COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo: Orešianska 7 ,9I] 01 Trnava
IČo: 31651402
DIČ: 2020492lI|, 
IČ DpH: SK2020492III
Právna forma: akciová spoločnosť,
Zapísaný v registri: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo:

Io798n
Zastúpený: predstavenstvo

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člgn predstavenstva

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Číslo účtu, SK 69 0200 0000 0000 0l l015I2
Tel.: +42I 904 ]03 431 , Peter Jurčo - vedúci strediska Gemer a Poprad
E-mail: peterjurco@colas-sk.sk
Webová stránka: https://www.colas-sk.slď
(ďalej len,,zhotovitel"')

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 Zmluve o dielo (ďalej len ako ,,Dodatok") a prehlasujú, že sú
plne spósobilé na právne úkony.

n. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 07.09.202I bola medzi Objednávateťom aZhotoviteťom uzatvorená Zmluva odielo,
evideněné číslo Zhotoviteťa: ZoD 11612021103457 (ďalej.len ,,Zmluva o dielo"), predmetom
ktorej je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela: ,,Obnova povrchu
miestnych komunikácii v obci. Kunová Teplica" (ďalej len ,,Dielo").
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1.

2.

vzhťadom na skutočnosť, že v rámci rea|\zácie Diela došlo k potrebe vykonania naviac prác

a úprave póvodne dohodnutého termínu vykonania Diela, Zm|uvné strany za dodržania

ustanovení § 18 zákona ě. 343t2ol5 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doPlnení

niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov uŽatvárajív súlade s Článkom XL bodom 2,

Zmllsvy o dielo tento Dodatok.

ilI. Predmet Dodatku

predmetom tohto Dodatku je zmena Diela v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu Č. 1 tohto

Dodatku. v zmysle dohody zmluvných strán zmena Diela spočíva v naviac prácach

a dodávkach, ktoré boli, iesp. budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah Diela

dohodnutého v Zmluve o dielo. Naviac piáce a dodávky podťa tohto Dodatku sú súěasťou Diela.

zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok v. bod I. znhsvy o dielo, ktorý po jeho zmene

znie nasledovne:

,,I. Cena za predmet plnenia zmluvy bola stanovend

verejného obstarávania a je stanovená nasledovne:

bez DPH

dohodou zmluvných strán, ponukou do

41 873,46 €

DP
Cena spolu s DPH

3. Zmhly,,é strany sa dohodli, že sa mení článok IV. bod 1. prvá

jeho zmene znie nasledovne:-,,Zhotoviteť 
sa zavrizuje realizovať stavebné práce: postupná

začiatkom po podpise ZoD anáslednom odovzdaní staveniska

v lehote ukončenia do ]5.]0.202]."

,4.69 €
50 248,15 €,
vetaZm\uvy o dielo, ktorý po

realizácia stavebných prác so

obj ednáv at e ťom zhot ov it e ťov i,

Iv. záverečnéustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástuPcami oboch

zmluvných strán a nadobúda Účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateťa,

2. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteťnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia ZmlwY

nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti abez zmeny. v prípade, ak by

znen\e tohto Dodatku bolo u rorporě s niektorým ustanovením Zmluvy alebo jej PrílohY,
prednosť máznenie tohto Dodatku a jeho príloh.

3, Ňeoddeliteťnou súěasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 _ Rozpočet.

4. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 (slovóm: troch)'vyhotoveniach, z ktorých Objednávateť si

ponechá dve vyhotovenia a Zhotoviteť jedno vyhotovenie,

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento bodatok pred jeho podpísaním pozorne PreČÍtali, jeho

obsahu pororu*áli, že iento Dodatok bol uzavretý nazáklade ich slobodnej a váŽnej vóle, nie

v tiesni izanápadne nevýhodných podmienok a naznaksúhlasu tento Dodatok PodPisujÚ,

Kunova Teplica, anu 22,,. !.,?,..20. 2 / V Trnave, ana ..&..7. fulZ

Zhotovitel':

Slovakia, a.s.

Jaroslav
č[en preds

l.!artin Papala

.ka obce Kunova Teplic
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Rekapitulácia objektov stavby

obnova povrchu miestnych komunikácií v obci Kunova Teplica

obec KUnoVa Teplica

coLAs slovakia, a.s,

KunoVa Teplica

35 023,13 7 004,63 42027,76

I oodatok ó.1 k zmluve o dielo l

cena b.z DPH I oex I cone s DPH

41 a7g,45 a 374,69 50 248,15

COLAS §lovakia, a.s.
Orešianska 7,9t7 0í Trnava

r--ŇmiacpiEe l

r""*"-.r--lr-;;
6 850,33

508
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RozPoČET
Obnova povrchu miestnych komunikácií v obci Kunova Teplica

: Obec Kunova Teplica
COLAS Slovakia, a.s.

Kunova Teplica

35 023,13
HsV Práce a dodávky HSV

Zemné
4

1 1,13107141.s
co.tl.an*i. krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr, vrstvy do 50 mm,

0,09800t
m2 2 160,000| 2,o3 4 384,80

30 024,00

po*"nu Oot"r"lších krytov asíaltovou zmesou pre asíaltový

otvorený AKo hr. od 20 do 40 mm14,1 11.S

P"§.k 
"ď"nrrý 

spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v

n"to^u.tuu obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodiíik,

tr. ll, po zhutnení hr. 50 mm

9 óctainá konštrukcie a 61

6ao.*a Ooprava sutiny so zložením 
" 

hr.ubýrn l"oun"ní, n",k|áW 1 51 ,312 0,31 46,91
t 979082299,S

o 97908921 2.S
P"pi"t"k.".ld"d"vanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové

výrobky (17 03 ), ostatné
151 ,312 3,75 567,42

35 023,13
Celkom
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5 líamrlnikánia

n2 1 080,00( 6,24 6 739,2(
2

m2 2 1 60,00c 0,4§ 1 058,4c
3 j7321 1 

,l08.s

4 j77144231.s í12 2 160,00c 10,2( 22 226/(



RozPocET
Obnova povrchu miestnych komunikácií v obci Kunova Teplica

Chodník, rozšírenie komunikácie

: Obec Kunova Teplica
: COLAS Slovakia, a.s.

Kunova Teplica

6 850,33
Práce a dodávky HSV

7amné

Vytrhanie obrúb beiónových, cestných -0,2900 t m2 1 05,000 3,5c 367,50
1 1 13205121 .s

2 1 
,l3107141 

.1
oo.tráneni" krytu v ploche do 2oo m2 asíaltového, hr, vrstvy do ,100 mm,

_0,1 9600t
m2

,l 15,000 10,72 1 232,8c

l(nmllnikácie 5

q.r"tt*ýl.ton vrstva obrusná Ac 11 o v pruhu š, do 3 m z nemodiíik,

rsíaltu tr. ll, po zhutnení hr. 50 mm
112 485,000 7,21 3 496,85

3 577144231.s

4 577144232.s
Arí"Hrrý betón VrStVa obrusná AC 11 ov pruhu š, do 3 m z nemodifik,

asíaltu tr. lI, po zhuinení hr. 80 mm
1\2

,l43,00c 12,1 1743,11

so zložením a hrubým urovnaním na skládky

Celkom bez DPH

Celkom s DPH 20%

6 850,33

822o,4o
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