
Dodatok c.2 k zmluve o dielo
/stavebné úpravy hlavnej budovy RUVZ Prešovl

Zmluvné strany.

1.0bjednávatel : Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Prešove

ICO 610992
Sídlo organizácie: ul.Holého 5,08001 Prešov
Kontaktná osoba: MUDr.Pavla Neupauerová,riaditelka úradu
Telefon : 051/77 244 25

2.Zhotovitel: MOVYROB-lng.Mularcík Miroslav
Sídlo : Železniciarska 4, 080 01 Prešov
ICO : 10739254
DIC : 1020737850
lcPD : SK 1020737850
Bankové spojenie: VUB a.s.,pob.Prešov
Císlo úctu : 60944-572/0200

Kontaktná osoba: Ing.Mularcík Miroslav,majitel firmy
Telefon : 051/7723527

V zmysle zmluvy o dielo zo dna 8.10.2004 na stavebné úpravy
budovy RÚVZ Prešov clánok IIl.,body 3.3, bod 3.4 a bod 3.6 sa upravuje
clánok III Termín zhotovenia prác v bode 3.1 realizácia prác sa predlžuje
o 45 pracovných dní t.j. do 10.5.2005.

Dôvody pre uzavretie dodatku c.2 sú uvedené v prílohe c.1, ktorá je
neoddelitelnou súcastou tohto dodatku.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.

V Prešove:

Za objednávatela:

MUDr.Pavl~upauerová
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Ing.Mularcík Miroslav

HEGIONALJIIY ÚRAD

VEREJNÉHO ZDRAVOTNlcTVA
so sloLoM V PREŠOVE

MUDr. Pavla NEUP,AU.EROvA
reoioná1na nyglemcK8



Príloha c.1 k dodatku c.2 k zmluve o dielo z 8.10.2004 na stavebné
úpravy budovy RÚVZ Prešov.

Dôvodom predlženia termínu realizácie boli v zmysle clanku III bodov
3.3, 3.4 a 3.6 následovné faktory:
-vcasné neodovzdanie vyprataného staveniska s oneskorením vid zápis
c.1 a 2,cím došlo k posunu o 7 dní
-úpravy dispozícii na 3NP na základe požiadavok objednávatela
a buduceho prevadzkovatela, vid zápis c.2 bod 1,posun o 10 dní
-vybúranie chladiaceho boxu nad rámec povodného zadania,vid zápis
c.2,bod 3 posun o 3 dni
-na základe požiadavok objednávatela a buduceho uživatela priestorov
došlo k úpravam dalších stavebných dispozícii ako aj vzniklych prác
naviac,ktoré boli opomenuté vo výkaze a výmere vid zápis c.3,body
4,5,6,7,8,posun o 20 dní
-naviac práce pre chýbajuce izolácie proti vode a vlhkosti ako aj úpravy
eli,ktore boli opomenuté vid zápis c.6 body 4,6 posun prác o 4dni
-operatívny presun pracovníkov z 3NP na 2NP na základe požiadavok
objednávatela pre urýchlenie vykonania stavebných úprav za úcelom
pripravenosti 2NP pre výkon štatného dohladu pre akreditáciu pracovísk
vid zápis c.7,bod 5 posun o 5dní
-vzhladom k znacnému prestupu tepla na oslabených podokenných
murivách/hr.len 15cml na základe požiadavok stavebného dozora
a objednávatela bolo urcené domurovanie s doplnením tepelnej izolácie
vid zápis c.7 bod 7 posun o 6 dní
-na základe dodatocného statického posudenia bolo nutné
zrealizovbafposilenie stropu v miestnosti umiestenia autoklavu vid zápis
c.8 bod 3 posun o 5 dní
-vzhladom na naviac práce došlo k tvorbe zvyšenej vlhkosti muriva
a následne nemohli byt zrealizované malby a nátery na 3NP vid zápis
C. 1O bod 2, zápis c.11 body 3,4 a zápis c.12 bod 5 posun o 15 dn í

Z ohladom na tieto skutocnosti bolo ukoncené 3NP s celkovým
primeraným omeškaním o 45 dní.
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