
Objednávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

IČO: 

DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

Dodávateľ: 

DODATOK č. 1 
k Zmluve o dielo 

Zmluvné strany 

Obec Likavka 
034 95 Likavka 815 
Ing. Marián Javorka, starosta obce 

00 315 362 

2020589582 

Prima banka Slovensko, a.s. 

SK88 5600 0000 0083 3872 0001 

Obchodné meno: RILINE, s.r.o. 

Sídlo: Štiavnická 5140, 03401 Ružomberok 
Štatutárny orgán: Branislav Richtárik, konateľ 

IČO: 36 745 821 
DIČ: 2022331036 
IČ DPH: SK2022331036 

VÚB, a.s., Ružomberok 

SK30 0200 0000 0022 7320 2555 

Bankové spojenie: 

Císlo účtu: 

Článok I. 
Preambula 

Predmetom Dodatku č.1 k zmluve o dielo zo dňa 02.09.2021 je úprava, doplnenie a spresnenie 

vybraných ustanovení pôvodnej zmluvy za účelom zohľadnenia objektívnych skutočností pri 

plnení predmetu zmluvy, ktorými sú naviac práce a dodávky, nezrealizované práce 

a dodávky, ich vplyv na cenu diela azmena termínu výstavby na realizácii stavby: 

«Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Š. Moyzesa" 

Naviac práce a dodávky vzníkli a boli realizované na základe požiadaviek obyvateľov ulice š. 

Moyzesa dotknutých výstavbou na vylepšenie odvodnenia rekonštruovanej komunikácie 

použitím betónových prefabrikátov a oceľových roštov v pozdížnom profile, vybúraním 

jestvujúcich odvodňovacích žľabov a použitím väčšieho rozsahu cestných obrubníkov na 

vymedzenie komunikácie po strane, na ktorej sa žľab nenachádza. Nezrealizované práce 

a dodávky súvisia najmä so zmenou rozsahu použitých betónových prefabrikátov a oceľových 

roštov oproti pôvodne uvažovanému nízkoprofilovému univerzálnemu pozdížneho 

odvodňovacieho žľabu ulice. 

Zmena termínu diela vznikla z dôvodu vykonania časovo náročných naviac prác a z dôvodu 

zhoršenia klimatických podmienok v súvislosti so započatím prác v neskorom jesennom období 

roka 2021.



Neočakávané naviac práce a dodávky pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe 

a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto 

naviac prác je potrebné pre dokončenie diela. 

Práce naviac a odpočet nezrealizovaných prác sú vykázané formou výkazu-výmer, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. 

Článok II. 
Cena za dielo 

Cena za dielo stanovená v čl. III. pôvodnej zmluvy sa upravuje o hodnotu získanú ako rozdiel 

ceny naviac realizovaných prác a prác, ktoré oproti pôvodnému výkazu-výmeru za celkové 

dielo neboli zrealizované. 

Rozdiel cien spolu bez DPH : 11.546,93 € 

DPH 20% : 2.309,39 € 

Spolu s DPH : 13.856,32 € 

Článok III. 
Miesto, čas a spôsob plnenia 

Termín výstavby a odovzdania diela stanovený v čl. IV., ods. 4.2. sa mení z „najneskôr do 

30.11.2021“ na termín „najneskôr do 31.12.2021“. 

Clánok IV. 

Záverečné ustanovenia 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovom sídle objednávateľa. 

Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené. 

Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží dve 

vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni 

a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov 

z neho vyplývajúcich. 

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha : Príloha č. 1. — Rozpočet — 

výmena žľabov, Odpočet nezrealizovaných prác 

  

  

V Likavke dňa: 15.11.2021 V Ružomberku dňa: 15.11.2021 

RILINE, s.r.o. 

"TT —. U z A z 

Za objednávateľa /Ža zhotoviteľa 

Ing. Márián Javorka, starosta obce Branislaý Richtárik, konateľ spoločnosti 

Obec Likavka RILINE, s.r.o.



  

  

ROZPOČET - Výmena žľabov 

  

  
  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

                  
  

Stavba: 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Š. Moyzesa 

Miesto: k.ú. Likavka Dátum: 25. 6. 2021 

Objednávateľ. Obec Likavka Projektant: 

Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o. Spracovateľ: — Peter Vandriak 

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

Náklady z rozpočtu 14 588,93 

D HSV Práce a dodávky HSV 14 588,93 

D 1 Zemné práce 977,03 

1[ K [11320 1112 Vybúranie žľabov jestvujúcich m 39,000 6,00 234,00 

3 | K [132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 22,250 12,00 267,00 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
AU 623011102 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m uč) zd a Sol 

5 | K [181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 45,330 0,45 20,40 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 976,95 
Lôžko pod žlaby, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek 

13 | K [918101111 z betónu prostého tr. C 12/15 m3 8,956 95,00 850,82 

141 K 917762111 Osadenie chodníkových obrubníkov ležatých do lôžka z m 30,000 8,00 240,00 
betónu s oporou 

15| K [919735112 Obrubník nájazdový 100/20/15-10 ks 31,000 6,41 198,71 

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 z 

T1j < |perser111 prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm m 24,009 95.09 ras 
Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. 

16| K [935111111 tvárnic šírky do 500 mm m 96,000 12,00 1 152,00 

Odvodňovací žľab žľabovkový BG 400, č. 0, dížky 1 m, 
17| M |592270021400 bez spádu, HYDRO BG ks 60,000 40,00 2 400,00 

M |592270025152 vac, žľab ACO Multidrain SV3008, typ 0,0 dl. ks 12,000 121,00 1 452,00 

M |592270024152 ráda fa Multidrain, liatina, dvojštrbina, D400/E:600, dl. ks 24,000 91,00 2 184,00 

Mriežkový rošt NW 400, Ixšxhr 100/397/40 mm, 

VA EE Prejazdný os. autom, pre žľabovkový žľab, HYDRO BG u a i Ns 

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
ES OS urovnaním na vzdialenosť do 1 km i ÚS oa! a 

20| K 1979082219 AA " t 31,280 0,32 10,13 

211 K [979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú t 15,640 417 65,20 

dopravu sutiny 

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 

22 | K 979089212 decht, dechtové výrobky (17 03.) ostatné t 15,640 9,00 200 

D 99 Presun hmôt HSV 34,95 
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 

28 [1 990225111 krytom asfaltovým akejkoľvek dížky objektu i a O 34,95 

RILÍNE, s.r.o. 
č 
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Stavba: 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. S. Moyzesa 

Miesto: k.ú. Likavka Dátum: 25. 6. 2021 

Objednávateľ: Obec Likavka Projektant: 

Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o. Spracovateľ: Peter Vandriak 

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

Náklady z rozpočtu -3 042,00 

pn HSV Práce a dodávky HSV -3 042,00 

1 Zemné Práce 0,00 

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
11[K [113107143 nad 100 do 150 mm. -0,31600t m2 0,000 8,00 0,00 

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 

za 19152150 (do 500 m2, Pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127t m BRO o. 9,0 
3 [K [132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v hor.3 do 100 m3 m3 0,000 12,00 0,00 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

s | KAL E2SO1 102 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m us a A ta 

5 [K 1181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 0,000 0,45 0,00 

D 5 Komunikácie 0,00 

6 [K (564811111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po m2 0,000 2,20 0,00 

hutnení hr. 50 mm 

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 

TS pos IST 11 a zhutnením v pruhu š. do 3 m, Po zhutnení hr. 50 mm uj 0,000 a sá 

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

S | K [b73211111 asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 u 0,000 a 9.09 

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 

SA Ot 3 mz nemodifik, asfaltu tr. I, Po zhutnení hr. 70 mm u O ÚS A 

pD 8 Rúrové vedenie 0,00 

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 z 

TUK [Boroor m Prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm m a M St 
40 K [899331111 Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 ks 0,000 70,00 0,00 

mm zvýšením poklopu 
421 K [899431111 Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 ks 0,000 25,00 0,00 

mm Zvýšením krycieho hrnca 

Dp .9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -3 042,00 

Lôžko pod žlaby, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek f . 
13/ K [918101111 z betónu prostého tr. C 12/15 m3 7,800 95,00 741,00 

Zarovnanie styčnej plochy pozdlž vybúranej časti 

U [197I tz komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm m a ed 9.01] 

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
15| K [919735112 nad 50 do 100 mm m 0,000 3,41 0,00 

Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. . 
16| K [935111111 tvárnic šírky do 500 mm m 32,000 12,00 -384,00 

Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV NW 100, č. 

17| M | 592270021400 |0, dlžky 1 m, výšky 165 mm, bez spádu, betónový s ks -27,000 42,00 -1 134,00 

oceľovou pozinkovanou hranou, HYDRO BG 

Pozinkovaný rošt NW 100, Ixšxhr 500x140x40 mm, 

181 M | 5922700278000 |rozmer štrbiny SW 16x100 mm, triedy A 150, pre ks -27,000 29,00 -783,00 

štandardné žľaby, HYDRO BG 
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

19| K | 979082213 VERY ní vzdialéndšť do.1/km t 0,000 1,54 0,00 

20| K | 979082219 Maj 3 ] ) #YY t 0,000 0,32 0,00 

21] K | 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú t 0,000 417 0,00 

de ravu sutiny 

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
22| K [979089212 h vé výroblý (17 03), ostatné t 0,000 12,0 0,00 

D 99 Presun hmôt HSV 0,00 

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 

24] KyBoeB>v 11 Kytom asfaltóly m akďkoľvek dížky objektu t Ne 1.38 9.01]                       
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