
Dodatok C. 1

K zmluve o dielo uzatvorenej dna 8.10.2004 v zmysle ustanovenia § 536 a následne
Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:

1.

2.

Objednávatel:

ICO:

Sídlo organizácie:
PSC:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa:

Zhotovitel:
Sídlo:

ICO:
DIC:
IcPD:

Bankové spojenie:
Císlo úctu:

Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Prešove

610992
Ul. Hollého 5, 080 01 Prešov

08001

MUDr. Pavla Neupauerová,
051/ 77 24 208
051/ 77 33806

ruvzpo@ruvzpo.sk

a

MOVYROB - Ing. Miroslav Mularcík
Železniciarska 4 .
080 O1 Prešov
10739254
1020737850
SK 1020737850

VÚB, pob. Prešov, a. s.
60944-572/0200

Ing. Miroslav Mularcík
051/7723527
051/7723 527

movyrob@movyrob.sk

Clánok I.

Tento dodatok bol uzatvorený v súlade s clánkom V. bodom C. 5.5. Zmluvy o dielo zo dna
8.10.2004.

Predmetom dodatku je zmena položkovitého rozpoctu, ktorý je obligatórnou prílohou
predmetnej zmluvy aje jej nedelitelnou súcastou.

Dôvodom zmeny sú práce, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnom položkovitom rozpocte.
Tieto práce neboli plánované, nutnost ich výkonu bola preukázaná a požadovaná na základe
nových zistení v priebehu výkonu stavebných prác.
Tieto práce boli písomne odsúhlasené objednávatelom v zápisnici zo dna 28.10.2004.

Práce a materiály ocenované v novom položkovitom rozpocte sú ocenované rovnakými
cenami ako v položkovitom rozpocte ponuky v rámci verejnej sútaže.
Práce a materiály, ktoré sa nevyskytli v položkovitom rozpocte k zmluve o dielo zo dna
8.10.2004 boli v novom položkovitom rozpocte ocenené na základe cenovej ponuky
odsúhlasenej projektantom a stavebným dozorom a tvorí prílohu tohto dodatku.

Cena za dielo pri zmenenom položkovitom rozpocte zostáva zachovaná.



Záverecné ustanovenia.

1. Týmto dodatkom nie sú dotknuté iné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi
úcastníkmi dna 8.10.2004.

2. Tento dodatok spolu s prílohou tvorí nedelitelnú súcast Zmluvy o dielo zo dna
8.10.2004 medzi oboma zmluvnými stranami.

3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží po dve vyhotovenia a jedno vyhotovenie bude zaslané MZ SR.

4. Úcastníci zmluvy vyhlasujú, že svoju vôlu v tejto dohode prejavili slobodne, vážne,
urcite a zrozumitelne, s jej obsahom súhlasia a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnorucne podpisujú.

Príloha: Nový položkovitý rozpocet.
Cenová ponuka

MOVYRCB ·Iíl~.MULA~C!K M.

Le1eznlciars!ia 4, tel. 051/7723527

080 Di PREŠOV

V Prešove, dna 4.11.2004 REGIONALNY ÚRAD,

'EREJNÉHO ZDRAVOJNICTVA
SO SíOlOM V PRESOVE

Hollého 5
nso 01 PREŠOV II§J

za objednávatela
MUDr. Pavla Neupauerová

/

/" /; //',r
../ ,i/,' .

.....• .j: .•([~~~(:!.~(;.oo .
za zhotovitela

Ing. Miroslav Mularcík



PONUKOVÁ CENA

Predkladáme Vám cenovú ponuku pre práce naviac, ktoré musia
byt nevyhnutne vykonané pre zachovanie logickej náväznosti výkonov
a prác na stavbe, a teda komplexnosti a bezpecnosti stavby_Napriek
nevyhnutnosti týchto prác, sa s nimi v navrhovanom projekte neráta, a
preto neboli vôbec zahrnuté v celkovom výkaze výmer, co je prícinou
nutnosti dodatocného vyhotovenia tohto výmeru na základe skutkového
stavu.

Ponuková cena bez DPH :

19 % DPH:

Celkom s DPH:

775 230, 05 Sk

147 293, 70 Sk

922 523, 75 Sk

Ponuková cena obsahuje celkovú cenu naviac prác bez DPH,
19% DPH a celkovú cenu s DPH. K cenovej ponuke prikladáme i súpis
týchto jednotlivých položiek, resp. náležitých prác a materiálov, s
uvedením jednotkových cien, vykonaného množstva a ceny položky
spolu.

- \ll~. Il( M.
4, tol O'Sli7723527

OilO0í PRESOV



Akcia: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove
Ul. Hollého 5, 080 01 Prešov

Dôvodová správa k prácam naviac.



v súvislosti s realizáciou stavebných prác na stavbe RÚVZ vznikli naviac práce, ktoré bolo
nutné realizovat a neboli zahrnuté vo výkaze výmer a PD predmetnej stavby.

Jedná sa o tieto práce:

#tt{iÉitt Y

;:i~mJ íKM.

, :ceiezn;ciai&;,a 4, tel. 05'1(7723527

oeo 01 PRr:ŠOV

1. Domurovanie ostení otvorov - práce vynútené v súvislosti s výmenou okien po
vybúraní rámov dvojitých okien s uskoceným futrom; vid. zápis v st. denníku zo dna
19.11.2004 a 20.11.2004.1položka c.1, 5,191

2. Dodávka a montáž prekladov Porotherm - práce v súvislosti s premiestnením
a vytvorením nových otvorov pre dvere; vid. zápis v st. denníku zo dna 10.11.2004
Ipoložka C. 2, 18, 19,20,40,41,42 a 431

3. Zamurovanie rýh a kapies - práce súvisiace s výmenou inštalácií ZTI; vid. zápis v st.
denníku zo dna 15.11.2004/položka C. 31

4. Priecky jednoduché z tehál pálených - domurovanie jestvujúcich priecok ukoncených
v casti miestnosti - náhrada náhrada namiesto domuroviek Hebel - kvôli zjednoteniu
hrúbky muriva; vid. zápis v st. denníku zo dna 15.11.2004 a 18.11.2004/položka C.

41

5. Primurovanie ostenia s ozubom - domurovanie ostení po vybúraní otvorov pre nové
dvere v murive nosnom hr. 45 cm; vid. zápis v st. denníku zo dna 17.11.2004
Ipoložka C. 5, 44, 45 1

6. Primurovky izolacné z tvárnic YTONG - primurovanie podokenných parapetných
murív pre zlepšenie tepelnoizolacných vlastností obvod. muriva; vid. zápis v st.
denníku zo dna 02.12.2004/položka C. 61

7. Mazanina z betónu prostého. - Po vybúraní chlad. boxov bolo nutné dobetónovanie
podklad. Vrstiev podláh na úroven nivelety; vid. zápis v st. denníku zo dna
22.11.2004 Ipoložka C. 71

8. Vnútorné omietky - neuvažovalo sa o nich, no bolo ich nutné zrealizovat nakolko si
to vyžadovala kompletná výmena inštalácii ELI, ZTI a ÚK ako aj starý stav omietok
a ostatných povrchových úprav (obkladov) ; vid. zápis v st. denníku zo dna
26.11.2004/položky C. 8,9,10,11,12,13,14,151

9. Hrubá výpln rýh v stropoch a stenách - položky súvisiace s výmenou inštalácií ELI
a ZTI; - práce súvisiace s bodom 8; vid. zápis v st. denníku zo dna 26.11.2004
a 03.11.2004/položky C. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 151

10. Poplatok za uloženie sute - Neuvažovaný vo výkaze výmer; vid. zápis v st. denníku
zo dna 28.10.2004 a 29.10.2004/položka C. 16,31,321

11. Búranie podkladov betónových - vybúranie bet. podstavcov autoklávy a kompresora
z dôvodu zmeny dispozície a zatekajúcich odpadov z guliciek ; vid. zápis v st.
denníku zo dna 28.10.2004 Ipoložka C. 17 1

12. Vysekávanie kapies a rýh - pre uloženie prekladov ako bod. C. 2 ; vid. zápis v st.
denníku zo dna 28.10.20041 položka C. 18, 19,201

13. Otlcenie omietok a obklad ov - nutnost realizovat z dôvodu daného stavu omietok

a kvôli kompletnej výmene inštalácií ; vid. zápis v st. denníku zo dna 28.10.2004
a kontrolných dní Ipoložky C. 21,22,23,24,25,26,27,28,29,301

14. Izolácie proti vode - v miestnostiach s mokrou prevádzkou - umývarka a pôdaren,
nebolo tu uvažované s odizolovaním podláh - nutné realizovat kvôli prevádzke; vid.
zápis v st. denníku zo dna 16.12.2004/položky C. 33, 34, 351

15. Tepelné izolácie - súvisia s bodom 6 ; vid. zápis v st. denníku zo dna 02.12.2004
a kontrolných dní Ipoložky C. 36, 371

16. Odstránenie starých náterov stropov - nutné realizovat nakolko jemná omietka podl'a
požiadavky zo dna 26.11.2004 ako v bode 8 nie je možná bez oškrabania zvetraných
starých malieb ; vid. zápis v st. denníku zo dna 28.10.2004/položky C. 38, 391



Stavba: HB - RUVZ -STAVEBNY DENNIK
Objekt: Práce naviac -III.NP. - HB - HSV+PSV - 30/11/2004

Typ

NázovMjMnžstvJe

Domurovanie ostení na MVC z tehál dl.290mm pálených plnýchpri opravách

1 otvorov
M21,0000750,00

2 Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 1000 do 1800 mm
KUS1,0000199,00

Zamurovanie rýh alebo potrubí alebo nik,kapies z akéhokolvek druhu pálených 3 tehál a malty hL65 mm
M21,0000438,68

Priecky jednoduché alebo murované na akúkolvek MVC alebo MC maltu z 4 tehál 250mm dí.pálených plných P 7.5 až P 15 hr.120 mm
M21,0000606,14

Primurovanie ostenia s ozubom z akýchkolvek tehál vo vybúraných otvoroch s 5 vysek. kapies pre zaviazanie cez 150 do 300mm
M21,00001 360,90

6 Primurovky izolacné a ochranné z tvárnic YTONG hr. 100 mm
M21,0000791,44

Mazanina z betónu prostého hladená dreveným hladidlom hLod 80 do 120 mm
7 tr.B 20(zn.lIl)

M31,00002650,00
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov rovných hrubá 8 zatretá

M21,0000144,82
9 Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov rovných hladká

M21,0000191,28
10

Príplatok k omietkam za zaoblenie povrchu omietky hrubej M21,00004,60
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaži a v schodisku 11

stien hrubá zatretá M21,000095,40
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaži a v schodisku 12

stien hladká M21,0000108,42
Postrek vodotesných alebo tepelných izolácii alebo vnútorných stien maltou 13

cementovou pre postrek M21,000023,69
14

Hrubá výpln rýh v stropoch akoukolvek maltou, akejkolvek šírky ryhy KUS1,0000209,69
15

Hrubá výpln rýh v stenách akoukol'vek maltou akejkolvek širky rýhy M21,0000191,31

16

Poplatok za uloženie netriedeného odpadu a sute T1,0000550,00
Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liate ho asfaltu hr. nad 100 17

mm, plochy do 4 m2 M31,00001554,22
Búracie práce - vysekanie kapies v tehlovom murive na vápenno cementovú 18

maltu,pre kotvenie upevnovacích prvkov hl. nad 150 mm KUS1,000086,80
Búracie práce - vysekanie kapíes v tehlovom murive vápanno cementovom pre 19

zaviazanie nových priecok x do 150 mm M1,0000121,28
Búracie práce - vysekanie rýh v tehlovom murive na mvc a mc, do hl. 150 mm a 20

širky do 200 mm M1,0000132,08
Búracie práce - otlcenie vnútrných vápenných a vápenno-cementových omietok 21

stropov v rozsahu do 50 % M21,000028,28
Búracie práce - otlcenie vnútrných vápenných a vápenno-cementových omietok 22

stropov v rozsahu do 100 % M21,000054,90
Búracie práce - otlcenie vnútrných vápenných a vápnno-cementových omietok 23

stien do 100 % M21,000043,26
Búracie práce - osekanie a odobratie vnútorných obkladov stien z obkladaci ek, 24

plochy nad 2 m2 M21,000055,05
Búracie práce - zvislá doprava suti a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 25

alebo pod základným podlažim T1,0000155,22
Búracie práce - zvislá doprava suti a vybúraných hmôt za každé dalšie podlažie 26

nad alebo pod základným podlažím T1,0000108,64
27

Búracie práce - odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km T1,0000206,44

28

Búracie práce - odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku za každý další 1 kmT1,00006,73
29

Búracie práce - vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt do 10m T1,0000156,72
Búracie práce - vnútrostavenísková doprava suti a vybúraných hmôt za každých 30

dalších 5 m T1,000017,47

MULr\nCÍK .

tel. 05i17m- t.7
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Presun hmôt pre budovy obcian.výstav.801 ,pre bývanie 803,výrobu a služby31
812,s nosn.konštr.z tehál,tvárnic, kovovou,výš.od 6 do 12m T1,0000168,01

32
Príplatok za zväcšený presun do 5 000 m T1,0000114,24

Izolácie proti vode - izolácia vykonaná nátermi a tmelmi za studena na zvislej

33
ploche, Z-náterom asfaltovým lakom M21,000012,86

Izolácie proti vode - izolácia vykonaná pritavením pásov V NAIP na vodorovnej 34
ploche M21,000034,74

35
Pásy asfaltové nastavitelné klasické HYDROBIT V 60 S 42 H 01 M21,0000104,00

Tepelné izolácie - montáž izolácie stien, rohožami, doskami, pásmi prichytením

36
úchytnými drôtmi a závlackami M21,000058,05

37
Baumit polystyrénové platne EPS-F,rozmer 50x100 cm,hr.4 cm,P 20125 M21,000092

38

Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov M21,000027,93

39

Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach v. do 3,80 m M21,000013,65
40

Preklad keramický Porotherm dl. 1250 KS1,0000200
41

Preklad keramický Porotherm dl. 1500 KS1,0000242
42

Preklad keramický Porotherm dl. 1750 KS1,0000285
43

Preklad keramický Porotherm dl. 2000 KS1,0000330
44

Zárubna ocelová CgU na otocné dvere PN 74 6525 11Ox197x16 cm, lavá KUS1,0000730
45

Zárubna ocelová CgU na otocné dvere STN 74 6501 130x197x16 cm KUS1,0000760

-I!lg. MULARCíK .

4 teL 051/772' ,,27l 1. '
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stavba: HB - RUVZ - STAVEBNY DEN NIK
Objekt: Práce naviac -III.NP. - HB - HSV+PSV· 30/11/2004Typ

NázovMjMnožstvo JCCena celkom

Domurovanie ostení na MVC z tehál dl.290mm pálených plnýchpri opravách

1 otvorov
M275,0000750,0056250,00

2 Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 1000 do 1800 mm

KUS26,0000199,005174,00

Zamurovanie rýh alebo potrubí alebo ník,kapies z akéhokol'vek druhu pálených 3 tehál a malty hr.65 mm
M236,0000438,6815792,56

Priecky jednoduché alebo murované na akúkol'vek MVC alebo MC maltu z tehál 4 250mm dÍ.pálených plných P 7.5 až P 15 hr.120 mm
M224,0000606,1414547,48

Primurovanie ostenia s ozubom z akýchkolvek tehál vo vybúraných otvoroch s 5 vysek.kapies pre zaviazanie cez 150 do 300mm

M212,00001 360,9016330,81
6 Primurovky izolacné a ochranné z tvárnic YTONG hr. 100 mm

M236,0000791,4428491,70

Mazanina z betónu prostého hladená dreveným hladidlom hr.od 80 do 120 mm

7 tr.B 20(zn.lIl)

M32,70002650,007 155,00

Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov rovných hrubá 8 zatretá
M2119,0000144,8217233,60

9 Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov rovných hladká

M2440,0000191,2884162,06
10

Príplatok k omietkam za zaoblenie povrchu omietky hrubej M23,40004,6015,64

Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaži a v schodisku 11
stien hrubá zatretá M2898,000095,4085673,48

Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku 12
stien hladká M2870,0000108,4294329,16

Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií alebo vnútorných stien maltou 13
cementovou pre postrek M2870,000023,6920607,60

14
Hrubá výpln rýh v stropoch akoukol'vek maltou,akejkol'vek šírky ryhy KUS99,0000209,6920759,37

15
Hrubá výpln rýh v stenách akoukol'vek maltou akejkol'vek šírky rýhy M2180,0000191,3134435,28

16

Poplatok za uloženie netriedeného odpadu a sute T190,7300550,00104901,50

Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu hr. nad 100 17
mm, plochy do 4 m2 M30,70001 554,221 087,95

Búracie práce - vysekanie kapies v tehlovom murive na vápenno cementovú 18
maltu,pre kotvenie upevnovacích prvkov hl. nad 150 mm KUS16,000086,801 388,76

Búracie práce - vysekanie kapíes v tehlovom murive vápanno cementovom pre 19
zaviazanie nových priecok x do 150 mm M88,0000121,2810672,80

Búracie práce - vysekanie rýh v tehlovom murive na mvc a mc, do hl. 150 mm a 20
šírky do 200 mm M24,0000132,083170,03

MOIJYROB·lfl.~.MUlAncíK rf!'
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Búracie práce - otlcenie vnútrných vápenných a vápenno-cementových omietok
21

stropov v rozsahu do 50 % M265,000028,281 838,36

Búracie práce - otlcenie vnútrných vápenných a vápenno-cementových omietok 22
stropov v rozsahu do 100 % M272,000054,903952,89

Búracie práce - otlcenie vnútrných vápenných a vápnno-cementových omietok 23

stien do 100 % M2150,000043,266488,33

Búracie práce - osekanie a odobratie vnútorných obkladov stien z obkladaciek, 24
plochy nad 2 m2 M2223,000055,0512275,71

Búracie práce - zvislá doprava suti a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 25
alebo pod základným podlažím T30,6600155,224759,07

Búracie práce - zvislá doprava suti a vybúraných hmôt za každé dalšie podlažie 26
nad alebo pod základným podlažím T30,6600108,643330,84

27
Búracie práce - odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km T30,6600206,446329,35

28

Búracie práce - odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku za každý další 1 kmT307,00006,732064,97
29

Búracie práce - vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m T30,6600156,724804,98

Búracie práce - vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt za každých 30

dalších 5 m T30,660017,47535,59

Presun hmôt pre budovy obcian.výstav.801 ,pre bývanie 803,výrobu a služby

31
812,s nosn.konštr.z tehál,tvárnic,kovovou,výš.od 6 do 12m T238,1200168,0140006,31

32
Príplatok za zväcšený presun do 5 000 m T238,1200114,2427202,11

Izolácie proti vode - izolácia vykonaná nátermi a tmelmi za studena na zvislej

33
ploche, Z-náterom asfaltovým lakom M265,000012,86835,72

Izolácie proti vode - izolácia vykonaná pritavením pásov V NAIP na vodorovnej 34
ploche M265,000034,742257,97

35
Pásy asfaltové nastavitelné klasické HYDROBIT V 60 S 42 H 01 M270,0000104,007280,00

Tepelné izolácie - montáž izolácie stien, rohožami, doskami, pásmi prichytenfm

36
úchytnými drôtmi a závlackami M236,000058,052089,65

37
Baumit polystyrénové platne EPS-F, rozmer 50x100 cm,hr.4 cm,P 20125 M236923312

38

Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov M2350,000027,939774,02

39

Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach v. do 3,80 m M2455,000013,656210,40
40

Preklad keramický Porotherm dl. 1250 KS5200 1000
41

Preklad keramický Porotherm dl. 1500 KS19242 4598
42

Preklad keramický Porotherm dl. 1750 KS1285 285
43

Preklad keramický Porotherm dl. 2000 KS1330 330
44

Zárubna ocel'ová CgU na otocné dvere PN 74 6525 11Ox197x16 cm, I'avá KUS1730 730
45

Zárubna ocel'ová CgU na otocné dvere STN 74 6501 130x197x16 cm KUS1760 760

Celkom bez DPH
775230,05

MOVYRQB-Ing, ~m.ARciK M.
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