DODATOK Č. 1
ku Zmluve o dielo zo dňa 5.9.2011 podpísanej v Detve
Uzatvorená v zmysle platných ustanovení „Obchodného zákonníka".
1. Zmluvné strany:
MESTO D E J V A
Ing. Jánom Šufliarským,
primátorom mesta
Mestský úrad Detva,
Sídlo:
Tajovského č. 7
962 12 Detva
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných:
Ing. Ján Šufliarský,
primátor mesta
Ing. Peter Jamnický, vedúci odd. výstavby a ŽP
vo veciach technických:
Elena Notová, ref. odd. výstavby a ŽP
319 805
IČO:
2021318651
DIČ:
Bankové spojenie:
VÚB a.s. Zvolen, pobočka Detva
Číslo účtu:
19 724-412/0200
kontakt - telefón, fax:
045/5455400, 045/5456318, 045/5456216
e-mail:
elena. notova@detva.sk

1.1. Objednávateľ:
Zastúpené:

1.2. Zhotoviteľ:
Názov a sídlo:
V zastúpení:

Projektcesty, s.r.o., Bernolákova 6024/58, 974 05 Banská Bystrica
Ing. Marta Hlavatá - konateľ,
Ing. Štefan Hlavatý - konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Marta Hlavatá, Ing. Štefan Hlavatý
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:
2625099847/1100
IČO:
44313187
DIČ:
2022652599
Zhotoviteľ nie je platcom DPH!
Kontakt-telefón:
048/4103119
e-mail:
projektcesty@stonline.sk

Mení sa znenie článku 3
3. Rozsah predmetu plnenia
Lokalita
Detva - Dolinky - pozemky sú vo vlastníctve Mesta Detva
Predmet zákazky
Vypracovanie jednostupňového projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby s názvom
„Inžinierske siete pre IBV Detva - Dolinky", podľa spracovanej urbanistickej štúdie a zmien
v zmysle rokovaní objednávateľa so zhotoviteľom.
Zabezpečenie vyjadrení od uvedených dotknutých orgánov a spoločností.
Projektová dokumentácia bude vypracovaná v nasledovnom členení stavebných objektov:
-Obslužná komunikácia šírky 5,50m s jednostranným chodníkom šírky 1,60m.
Vetva A - dĺžky cca 230m,
Vetva B - dĺžky cca 480m
Vetva C - dĺžky cca 70m
-Verejný vodovod DN 100-150mm dĺžka cca 820m
-Splašková kanalizácia DN 400 a 300mm, dĺžka cca 640m
-Dažďová kanalizácia DN 300mm, dĺžka cca 740m
-STL plynovod dĺžka cca 850m
-Verejné osvetlenie dĺžka cca 770m
-Búracie práce objektu pare. KN-C č.4443/1 a 4442/1
-Prepracovanie smerového vedenia a šírkového usporiadania miestnych komunikácií tak, aby sa
nezasahovalo do súkromných pozemkov.

j

- Podľa nového umiestnenia miestnych komunikácií navrhnúť nové parcely pre IBV s uvedením
plochy v m2.
- V koordinačnej situácii bude zakreslené umiestnenie riešených stavebných objektov
a umiestnenie telekomunikačného kábla, rozvodov káblov NN a VN, umiestnenie prekládky
káblov NN a umiestnenie trafostanice.
Predmetom zákazky nie sú regulačné celky „A" a „B", ktoré majú riešené napojenie na inžinierske
siete vedené v ulici Jána Pavla II, regulačný celok „G" je vytvorený dvoma jestvujúcimi bytovými
domami a jeden bytový dom je projekčne navrhnutý a časť regulačného celku „F" terasové bytové
domy.
Mesto Detva zabezpečí polohopisné a výškopisné zameranie územia.
Rozsah spracovania predmetu zákazky na poskytnutie služby:
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby podľa prílohy č.3 a prílohy
č.4 sadzobníka UNIKA vrátane inžinierskej činnosti - zabezpečenie kladných vyjadrení od - TI
SR Banská Bystrica, VEOLIA - SVPS a.s. Zvolen, SPP a.s. Zvolen, OR PZ ODI Zvolen, OR
Hasičský a záchranný zbor Zvolen a zabezpečenie vyjadrenia od SLOVÁK - TELECOM a.s.
Banská Bystrica, Stredoslovenská energetika a.s. Banská Bystrica.
Projektová dokumentácia bude vyhotovená v šiestich vyhotoveniach (6 paré) + 1x v elektronickej
forme (výkresy vo formáte PDF na CD).
V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o dielo nezmenené a dodatok č.1
sa stáva súčasťou ZoD.
Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 3-och exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po
podpísaní dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a dve
objednávateľ.
Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť v deň podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovej stránke mesta.

~3 . , DV"

2022652599

