
Dodatok č. 1 k 

ZMLUVE   O DIELO  

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.  

(Obchodného zákonníka) v platnom znení 

 

Článok I. -  Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: ODBORNÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV PSYCHIATRICKÝ n. o. 

   Predná Hora, 049 01 Muráň  

V zastúpení: MUDr. Oleg MARTINOVE, riaditeľ 

Bankové spojenie:  VÚB Revúca  

Číslo účtu:  55237-582/0200 

IČO:  37954920  

DIČ:   2022037215 

IBAN:   SK80 0200 0000 0000 5523 7582 

BIC:   SUBASKBX 

Rozhodnutie o registrácii:  Krajský úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-392005 NO  

Osoby poverené jednať vo veci predmetnej zmluvy: 

   vo veciach zmluvných:   Ing. Pavol Hurajt 

   vo veciach technických:   Ing. Kamil Jankovič 

(ďalej len objednávateľ) 

 

Zhotoviteľ: KVETY TATRY – SLOVENSKO, s.r.o. 

 Námestie Sv. Egídia 3003/96, 058 01 Poprad 

V zastúpení:  Dušan Kantor 

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko 

Číslo účtu: 4310141106/3100 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK24 3100 0000 0043 1014 1106 

IČO:  36488984 

IČ DPH:  SK2021763150 

e-mailová adresa: kantor@kvetytatry.sk 

Zápis v obch. registri  Okresného súdu Prešov vložka sro č. 14473/P 

Osoby poverené jednať vo veci predmetnej zmluvy: 

   vo veciach zmluvných: Dušan Kantor 

 vo veciach technických: Dušan Kantor  

(ďalej len zhotoviteľ) 

 

 

Obe zmluvné strany sa dohodli na doplnení pôvodne dohodnutého predmetu zmluvy „Komunikačné chodníky a 

úpravy terénu pri novostavbe ubytovacích   objektov“, v rozsahu podľa prílohy č. 1 k tomuto dodatku. 

Termín realizácie prác v zmysle prílohy č. 1 je do 19.7.2021 

Celková cena za predmet zmluvy realizovaný v zmysle dodatku č.1 je 4.700,20 € (slovom štyritisícsedemsto eur 

a dvadsať centov).  

 

Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. To sa týka aj 

vyhotovení všetkých dodatkov ku zmluve. 

Zmluvné strany si dodatok č. 1 k zmluve prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s  obsahom ho dobrovoľne 

vlastnoručne podpísali. 

Príloha č. 1 k dodatku č. 1 obsahuje Špecifikáciu prác  

 

 

 

 Predná Hora, dňa: 16.7.2021 

 

 

Za objednávateľa: .......................................  Za zhotoviteľa: ....................................... 
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OLÚP  n..o. Predná Hora 

  Dodatočné práce na výstavbe chodníka v okolí objektov OLÚP        

P.Č. 
Popis úkonu 

jednotka množstvo 
cena za ks bez 
DPH 

cena spolu bez 
DPH 

1 Štrk fr. 32-63 25 t 10,00 € 250,00 € 

2 Manipulácia štrkov, rozvoz v rámci staveniska 20 t 10,50 € 210,00 € 

3 Oceľová pásovina 5/100, bez povrchovej úpravy 12 bm 6,85 € 82,20 € 

4 
Oceĺový tŕň z roxoru pr.10 dĺžky od 0,4m s 
úpravou dĺžky. 16 ks 

2,00 € 
32,00 € 

5 

Osadenie oceľovej pásoviny vrátane spojov 
zváraním a kotvením k oceľovým tŕňom z roxoru 
pr.10 dĺžky min 0,4m  16 bm 

2,50 € 

40,00 € 

6 
Výkop ryhy nezapaženej v hornine 1-3  šírky 0,3m 
hĺbky do 1m  50 bm 5,50 € 275,00 € 

7 Osadenie kábla do pripravenej ryhy so zásypom  50 bm 
1,60 € 

80,00 € 

8 

Realizácia lôžka z betónu triedy C 16-20, pre 
kotvenie osvetlenia, vrátane vytvorenia 
stablilizácie stien hĺbky od 0,5m 10 ks 

25,00 € 

250,00 € 

9 
Realizácia podkladu v dlažbe bet.- dorezy pre 
kábel osvetlenia 10 ks 

8,50 € 
85,00 € 

10 
Výkop ryhy nezapaženej v hornine 1-3  šírky 0,3m 
hĺbky do 1m pre drenážny kanál  50 bm 

0,00 € 
0,00 € 

11 Manipulácia štrkov, rozvoz v rámci staveniska 7,65 t 10,50 € 80,33 € 

12 Doprava štrkov 2x samostatne 40 km  80 km 1,20 € 96,00 € 

    SPOLU: 1 304,20 € 

      

  Oporný múrik kamenný 182 m2         

P.Č. Popis úkonu jednotka množstvo cena za ks cena spolu 

1 
Výkopové práce spojené s osadením kameňov 
vrátane manipulátora a osadenia kameňov 60 t 

17,50 € 
1 050,00 € 

2 

Uloženie kameňa okrúhleho do svahu s 
následným spevnením svahu prípadným 
vyplnením zeminou medzi kameňmi 60 t 

17,50 € 

1 050,00 € 

3 Kameň červená skala fr.300-1500 60 t 20,00 € 1 200,00 € 

4 
Doprava, manipulácia mimostavenisková 
preprava 60 t 

1,60 € 
96,00 € 

    SPOLU: 3 396,00 € 

      

  SPOLU       4 700,20 € 
 

 


