
DODATOK  č. 2 
K ZMLUVE O DIELO č. ZoD 12/2010 
uzatvorenej podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1191 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení  

 

 
 

I. 

Zmluvné strany 
 

 

Zhotoviteľ:  TRIXPA, s.r.o. 

Sídlo:   Priekopská 3706/104, 036 01 Martin 

IČO:   44527438 

IČ DPH:  SK2022727674 

Registrácia:  OR pri OS Žilina, odd.: Sro, vložka č. 50448/L 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú. 2624027972/1100  

Za spoločnosť koná: Peter Žídek, konateľ 

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Peter Žídek 

(ďalej len ,,zhotoviteľ“)  

 

a 

Zhotoviteľ:  SENIOR Martin n.o. 

Sídlo:   E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin 

IČO:   45732263 

DIČ:   2023029591 

za n.o. koná:  Ing. arch. Dušan Holan, riaditeľ 

Osoba oprávnená konať: 

Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Jarmila Mráziková 

Vo veciach opisu predmetu zákazky: Ing. arch. Dušan Holan 

 (ďalej len ,,objednávateľ“) 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli zmeniť a doplniť vyššie uvedenú Zmluvu o dielo č. ZoD 12/2010 

uzavretú dňa 30.12.2010 v zmysle § 536 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. (Obchodný zákonník) 

v platnom znení tak, ako je nižšie uvedené: 

 

 

I.  Zmeniť Prílohu č. 1 k Zmluve o dielo č. ZoD 12/2010 v časti výdavky oprávnené a výdavky 

neoprávnené takto: 

 

A. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

 

A.1 Zmena skladby a materiálu podlahy na 5. NP 

 nadstavba a prístavba /oprávnené/ - položky č. 182 - 188 

A.2 Zmena technológie pokládky dlažby 

 nadstavba a prístavba /oprávnené/ - položky č. 93,118 

A.3 Nahradenie strešných okien plastovými oknami na bočnej stene 

 nadstavba a prístavba /oprávnené/ - položky č. 208, 209 

A.4 Zmena únikových dverí (plastových stien) pri oceľovom schodisku 

 rekonštrukcia /oprávnené/ - položky č. 257, 258 

 nadstavba a prístavba /oprávnené/ - položky č. 226, 227 

A.5 Zmena materiálu nosných stien okolo vnútorného schodiska 

 rekonštrukcia /oprávnené/ - položka č. 42 

 



B. NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

 

B.1 Zmena presklenia na 5. NP  

 nadstavba a prístavba /neoprávnené/ - položky č. 40,44 

B.2  Zmena skladby fasády na rekonštrukcii 

 rekonštrukcia /neoprávnené/ - položka č. 39 

B.3 Zmena skladby obvodovej steny prístavby 

dodatočné výdavky prijímateľa – položky B3,B3.1 

B.4  Zmena skladby a materiálu podlahy na 1.PP-3.NP 

rekonštrukcia /neoprávnené/ - položky č. 6,7,8 

B.5  Zmena skladby a materiálu podlahy na 1.NP-4.NP 

nadstavba a prístavba /neoprávnené/ - položky č. 8,9,10 

B.6  Zmena delenia hliníkovej presklenej fasády na prístavbe 

nadstavba a prístavba /neoprávnené/ - položka č. 39 

 

 

II. Účastníci ustaľujú zdôvodnenie zmeny obsiahnutej vo časti I. tohto Dodatku č. 2 takto: 

 

A.1 Po vybúraní pôvodnej skladby podlahy sa vyskytli rôzne hrúbky konštrukcie a výrazné 

nerovnosti. Použitie pôvodného technologického a materiálového riešenia 

z podlahových dielcov a suchého vsypu Rigidur by časom podliehalo nežiaducim 

zmenám - najmä narušenie rovnosti – čo by  vzhľadom na využívanie tohto priestoru 

osobami s obmedzenou mobilitou, resp. imobilnými osobami sťažilo, resp. obmedzilo 

možnosť využívania priestoru. Navrhované riešenie s použitím poteru Ekostyrén zabezpečí 

trvácnejšie a stabilnejšie technické riešenie. 

 
A.2 Počas realizácie stavby bola zistená rôzna spádovitosť podlahovej plochy. Pri použití 

pôvodnej technológie (suché kladenie dlažby na terče) by mohli vzniknúť nežiaduce 

výškové rozdiely medzi dlažbami, čo by sťažovalo pohyb imobilným klientom. 

Navrhovaným riešením kladenia dlažby do štrkového lôžka sa zlepší parameter 

bezbariérovosti a zníži sa riziko zakopnutia, pádu a pod. u ľudí s obmedzenou mobilitou. 

 
A.3  Presunom okenného otvoru na bočnú stenu sa dosiahne zlepšenie vetrania v priestore 

schodiska, zlepší sa presvetlenie priestoru (v porovnaní s presvetlením napr. pri snehovej 

prikrývke), jednoduchšia a dostupnejšia manipulácia, zníženie riziko zatekania a pod. 

 

A.4 Príslušné normy umožňujú pre požiarnu bezpečnosť rozmer únikových dverí 800 mm. 

Z dôvodu zvýšenia evakuačnej bezpečnosti navrhujeme zvýšenie svetlého rozmeru 

únikových dverí na 900 mm. 

 

A.5  Ide o nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a rozpočtom projektu. Materiál YTONG, 

ktorý je uvedený vo výkresovej časti, je technicky dokonalejšie riešenie oproti murivu  

z pálených tehál PTH na pero a drážku, ktoré boli chybne uvedené v rozpočte projektu. 
 

Uvedené zmeny majú pozitívny vplyv na napĺňanie merateľných ukazovateľov, sú 

v súlade s cieľmi a aktivitami projektu a v konečnom dôsledku znamenajú úsporu 

oprávnených nákladov. 

 

B.1 Steny z hliníkových okien realizované s vybudovaním parapetného múriku. Uvedené 

riešenie zjednoduší manipuláciu s oknami. 

 

B.2  Namiesto fasádneho systému Cembrit navrhujeme použiť kontaktný zatepľovací systém.  

Od obdobia spracovania žiadosti o NFP sa v stavebnej praxi objavili zlé referencie 

o životnosti úchytného systému fasády Cembrit. Navrhované technické riešenie má 

lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako pôvodné riešenie a vyššiu stálosť. 



 

B.3 Navrhujeme doplniť stenu prístavby o dodatočnú izoláciu. Realizácia dodatočnej 

izolácie zlepší energetické parametre budovy, čím dodatočne prispeje k naplneniu 

stanovených indikátorov. 

 

B.4  Po vybúraní pôvodnej skladby podlahy sa vyskytli rôzne hrúbky konštrukcie a výrazné 

nerovnosti. Použitie pôvodného technologického a materiálového riešenia 

z podlahových dielcov a suchého vsypu Rigidur by časom podliehalo nežiaducim 

zmenám - najmä narušenie rovnosti – čo by  vzhľadom na využívanie tohto priestoru 

osobami s obmedzenou mobilitou, resp. imobilnými osobami sťažilo, resp. obmedzilo 

možnosť využívania priestoru. Navrhované riešenie s použitím poteru Ekostyrén zabezpečí 

trvácnejšie a stabilnejšie technické riešenie. 

 

B.5 Po vybúraní pôvodnej skladby podlahy sa vyskytli rôzne hrúbky konštrukcie a výrazné 

nerovnosti. Použitie pôvodného technologického a materiálového riešenia 

z podlahových dielcov a suchého vsypu Rigidur by časom podliehalo nežiaducim 

zmenám - najmä narušenie rovnosti – čo by  vzhľadom na využívanie tohto priestoru 

osobami s obmedzenou mobilitou, resp. imobilnými osobami sťažilo, resp. obmedzilo 

možnosť využívania priestoru. Navrhované riešenie s použitím poteru Ekostyrén zabezpečí 

trvácnejšie a stabilnejšie technické riešenie. 

 

 B.6  Zmena vizuálnej stránky hliníkovej presklenej fasády na prístavbe, z dôvodu prekrytia 

stropných konštrukcií. Technológia vyhotovenia a materiál ostávajú nezmenené. 

 

 

 

III. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom č. 2 nezmenené. 

 

         

III. Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vypracovaný v dvoch (2) vyhotoveniach, pričom 

každá zmluvná strana dostane po jednom (1) vyhotovení. 

 

2. Tento Dodatok č. 2 dňom je platný a účinný podpisom obidvoma zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

V Martine, dňa 09.07.2013     V Martine, dňa 09.07.2013 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

........................................................    ..................................................... 

Ing. arch. Dušan  H o l a n      Peter  Ž í d e k  

riaditeľ n.o.       konateľ 

 

 

 

 


