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čísl~ : 1I11-PROJ/2010
Jlzavretej pod~a.~..536
a nás~ákona č. 51311991 Zb. (Obchodného

zákonníka)

\"'~~-dohodIIlri~;kUtJ·
id'' ~' :::''>ikutl<o,~;;i"",',',,,' , " 'Sy

splaš ovej kanalizácie v obci pohranice na tvare
y' e
tlivých stôk . Zmluvné strany sa dohodli na

úprave zmluvy a to v čl. 2.2 a čl. čA.
Dodatok č.l sa týka zmeny dlžok zberačov a tiež zrušenie zberačov "D,D 1,D2 " ktoré sú ku
dnešnému dňu zrealizované.
Zmluvné strany

Ll. Objednávateľ:

Štatutárny orgán:

Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach právnych, technických
finančných:

Obec Pohranice
Pohranice 180
951 02 Pohranice

Bc. Ladislav Hajdu
Starosta obce

Bc. Ladislav Hajdu

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Predfinancovanie:
Refundácia:

00308382
2021252772

Telefón:

03717871201
( ďalej len "objednávateľ")

1.2. Zhotoviteľ:

Štatutárny zástupca:

Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach právnych, technických
finančných:
IČO:
DIČ:

Dexia banka Slovensko a.s.
0985171006/5600
0985170003/5600

VHT, s.r.o.
Hlavná 225
951 35 Veľké Zálužie
Ing.Patrik Deák
konateľ

Ing. Patrik Deák
44989164
2022897987

SK2022897987
TATRA banka Nitra
2629196230

IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:

0903/975558
( ďalej len .zhotoviteľ")

2.2. Obsah a zmena oproti pôvodným dlžkam:
SO O l Stoková sieť
-zberač A" - PVC DN 300 zmena z pôvodnej dÍžky 676 m na dÍ.694,0 m
"
"
-zberač B" - PVC DN 300 d1.478,0 m - dlžka zostáva nezmenená
"
"
-zberač "C" - PVC DN 300 zmena z pôvodnej dlžky 768,5 m na dl. 709 m
-zberač "D" - PVC DN 300 - neprojektuje sa ku ~nešnému dňu zr,ealizované
-stoka "B l-l " - PVC DN 300 zmena z pôvodnej dlžky 115 m na dI.112,5 m
-stoka, ,C2" - PVC DN 300 - dÍžka zostáva nezmenená
"
-stoka "C2-l" - PVC DN 300 zmena z pôvodnej dlžky 101,5 m na d1.112,5 m
-stoka "Dl" - PVC DN 300 - neprojektuje sa ku dnešnému dňu zrealizované
-stoka "D2" - PVC DN 300 - neprojektuje sa ku dnešnému dňu zrealizované
-stoka "El" - PVC DN 300 - dÍžka zostáva nezmenená
-stoka "E2" - PVC DN 300 zmena z pôvodnej dÍžky 240 mna dÍ.214 m
-stoka "E2-3" - PVC DN 300 zmena z pôvodnej dÍžky 94 m na dÍ.95,5 m
-stoka "E3" - PVC DN 300 zmena z pôvodnej dÍžky 25 m na dÍ.21 m
-stoka "E4" - PVC DN 300 - dÍžka zostáva nezmenená
Celková dlžka gravitačnej stokovej siete je 2775 m - dimenzie a materiálu PVC
DN 300.

SO 02 Kanalizačné odbočenia
Predmetom dobudovania je 172 ks kanalizačných odbočení z materiálu
PVC DN 150.
Projektová dokumentácia bude spracovaná v stupni pre realizáciu stavby, podľa zákona
č.560/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok k tomuto zákonu.
Projekt bude spracovaný v rozsahu podľa Cenníka Slovenskej komory stavebných
inžinierov vydanie 2002 kapitola X. bod 10.2.

Článok 4.
Cena diela

4.1. Cena za vyhotovenie predmetu zmluvy čl. 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou
zmluvných strán podľa §3 Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien
a doplnkov a činí:
18214,12.-€

3642,83.-€

+20% DPH

21 856,95.-€

Spolu:

Slovom: dvadsat' jedna tisíc osemsto pät'desiat šesť euro a devät'desiat centov

V Pohraniciach, dňa

1//,(: r).~~.~..~.~.
(J'I!

v Nitre, dňa ...

.f.f...~..:..~.P.:!1...

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

VHJ; s. r. o.

IDavná2SS
• 95135 VEĽKÉ ZÁLUžIE
Ieo:.44 989164 IČ DPH: SK2022897987
Oddiel ~Sro, Vložka číslo: 25328/N

~Ci{

~'

Be.Ladislav Hajdu
starosta obce

Ing.Patrik Deák
konateľ

Cenová špecifikácia
Projektových prác
Pri spracovaní technickej špecifikácie boli zrátané predbežné investičné náklady na základe
čoho bolo stanovená cena za dielo. V predbežných investičných nákladoch sa zohl'adňovali
technicky menej a viac náročné úseky tz. či stoka bude vedená v zelenom páse, štátnej
komunikácii al. v miestnej komunikácii, križovania vodných tokov a štátnych ciest a pod.
Prevažná čast' Oodatku č.1 zahŕňa neprojektovanie zberačov

"0,01,02,,

ktoré sú ku

dnešnému dňu zrealizované.
Zberače "0,01,02,,

boli rátané ako menej technicky náročné úseky, nakol'ko boli vedené

v zelenom páse a tiež nekrižovali žiadnu štátnu cestu ani vodný tok.

Výpočet ceny pre dohodu podl'a "Sadzobníka" Unika 2010

Pre realizačný projekt, stavby "Kanalizácia Pohranice"

so O 1 Gravitačná

splašková kanalizácia

SO 02 Kanalizácia odbočenia
1 318957,5.-€

Predpokladaná cena diela:

Kat. 3.5.13, tab. Č. 13, pásmo III.

Cena min c

= 75 892,17.-€

Cena min c = 88 539,88-€
75892,17 -€

Cena pre dohodu
Rozdelenie dohodnutej ceny podľa predmetu plnenia
V zmluve a bodu 3.3. "Sadzobníka"

18214,12.-€

-K bodu 3 Vypracovanie projektu stavby pre realizáciu zl'ava 24%

+ 20% OPH

3642,83.-€

Cena celkom

21 856,95.-€

V Nitre dna 11.2.2011

Vypracoval: Ing. Patrik Oeák

.

VH~ s. r, o.
Hlavná 255

,r. 951 35 VE~KÉZÁLUŽIE
->,0:4498916
' PR'S
.",11['1

s

r-,

. r.•

Hl
v

.:':
.8

Kl022897987

C1S~

2j~281N

