
DODATOK C. 1
K ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Zapísaný v obchodnom registri okesného súdu v Bratislave I. oddiel Sro, vl. č 54705/8
Bjnkové spojenie: Slovenská sporite|'ňa' a.s. č.ú: 0633003594/0900

Zhotovitel'om:
so sídlom:

zastúpený :
oprávnený rokovať :

vo veciach Zm|uvných:
vo veciach technických:

objednávatel'om:
so síd]om:
zastupený :
oprávnený rokovať :
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČo:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

uzavreta podl'a $ 536 a nasl. obchodného zákonníka

medzi

K&KPROJECT,s.r .o.
Vavilovova ulica 2, 851 01 Bratislava
Ing' Marián Kováčik _ konateť

lng.Marian Kováčik
Ing. Marián Kováčik
Ing. Martin Kresánek
Ičo| 44 4zO 676,
Ič DPH: SK2022687656

a

Obec Marianka
Školská 32, 900 33 Marianka
starostom obce, JUDr. Radovanom Jurikom

JUDr. Radovan Jurika
JUDr. Radovan Jurika
00 304 930
202 064 3680
Bankové spojenie: Dexia banka, a's.
1804067002 / 5ó00

L

Predmet zmluvY

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotoviť pre objednávatel'a na zák|ade zrnluvy projektovú dokumentaciu. na

územné rozhodnutij a dokumentáciu na stavebné povolenie, v podrobnostiach realizačnej

dokumentácie, na stavbu

Výstavba chodníkov v obci Marianka

v rozsahu podťa cenovej ponuky zo dňa 30.3.2011' ktoráje neoddelitelhou časťou tejto zÍIluvy.
Projektová dokumentiácia predstavuje lTpracovanie nasledovných objektov,

So01 _ Chodnílry Karpatská ulica, časť 1, časť 2, čast, 3
- ChodníIE cca 17 15 m2'
- oporný múr cca 456m2, ýška 3n @ížka cca 152, jn)
. oporný múr cca 40m2, výška 2,2m (dlžka cca 20m)



So02 _ Chodníky Budovatelšká ulica
- Chodniky cca 614m2,
- oporný múr cca ]37,8m2, ýška 2,6m (dlžka cca 53n)
So03 . Chodnílcy Štúrova ulica, časť 1, časť 2
- Chodnílq cca 942 m2,
. oporný múr cca 52m2, ýška 1,5m (dlžka cca 29,5m)
So04 _ odvodnenie Karpatskej ulice ( odvodnenie do horských vpustí a vyústenie cez potrubie do

Mariánskeho potoka)

Pred začatim rea|tzácie diela podťa tejto zmluvy je zhotovitel' do 14 dní od podpisu tejto Zmluvy
povinný predložit' objednávatel'ovi konkrétne grafické návrhy altematív funkčného riešenia
jednotJiých stavebných objektov s ohl'adom na miestne pomeÍy a s ohl'adom na ekonomickú
efektivitu budúcej ýstavby. objednávate| je na základe predloŽených návrhov funkčného riešenia
oprávnený v lehote 7 dní vybrať ple objednáVatel'a najvhodnejšiu alternatívu ana jej zaklade určiť
požiadavky a rozsah, v ktorom má by' dielo vykonané. Súčasťou plnenia predmetu zmluvy bude
vyhotovenie rozpočtu diela s podrobným ýkazom v'ýmer na áotovované dielo alebo jeho časť.

Projektová dokumentácia musí bý' zhotovená v rozsahu potrebnom na vydanie rozhodnutia o povolení
stavby v územnom a stavebnom konaní a V rozsahu potrebnom na realizáciu stavby.
Zm|uvné strany sa dohodli na lryhotovení projektovej dokumentácie v šiestich lryhotoveniach, ktoré sú
zahmuté v dohodnutej cene diela. Na požiadavku objednávatel'a zhotoviteť Zhotoví d'alšie vyhotovenia
projektovej dokumentácie za skutočné naklady ich zhotovenia v počte požadovanom objednávatel'om.

.

Cena diela

Zmluvné strany dohodli cenu diela za

a) Dokumentác ia na územné rozhodnut ie So01,So02'So03'So04+lxv izua l izác iaSo0l:
2.740,72BAR

b) Dokumentácia na stavebé povolenie v podrobnostiach realizácie stavby
Proiektová dokumentácia So0 l 3.030,00 EUR
ChodníIE Karpatská ulica, pnlry upokojenia dopravy, oponrj, múr v useku jPa

Proj ektová dokumentácia So02 1.615,00 EUR
ChodníIy Budovateťská ulica, pn,lE upokojenia doprcrvy, zárubný múr v useku lb

Proiektová dokumentácia so03 r.930,00 EUR
Chodnílcy Štúrova ulica, pt.vlry upokajenia dopravy, zárubný múr v úseku 1

Projektová dokumentácia So04 500'00 EUR
Horské vpusry na Karpatskej ulici Ipri vyúsleniach na Štúrovu a DruŽstevnú) a vyústenie kanalizáciou
do Maritinskeho potoka

Celková cena diela 9.81s,72 EUR



V Bratislave, dňa 15.8'2011

oB JEDNÁvATEL ' : ZHOTOVITEI J :

Ing. Marián Kováěik
konateť


