
Dodatok č . 1 
k Zmluve o diel o 

o dodávke stavebných prác uzatvorenej poclra § 536; 
a nasl. Obchodného zakonníka č. 513/91 Zb. 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

1. Objednávate!': 

Zastúpený: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
č . účtu : 
e-mail: 

Mesto Zlaté Moravce 

Ing. Peter Lednár, Csc., primátor 

00308676 
2021058787 

2. Zhotovíte!': Eduard Lenčo 

sídlo: 
Adresa prevádzkarne: 
IČO: 30892996 
IČ pre DPH: SK 1020385993 
Bankové spojenie: 
Čfslo účtu: 
e-mail: 

č.B.II. 980/2006-11 

účastník združenia LEMUS, zapísaný v 2:ivnostenskom registri Obú v Nitre pod č. 403-2107 
/ďalej len .zhotovíte!"/, 

po vzájomnej dohode uzatvárajú dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 8 .11.980/2006, 
uzavretej medzi objednávateľom a zhotoviterom d"'a 05.05.2006, ktorým upravujú 
a menia jednotlivé články alebo body Zmluvy o dielo takto: 

l. 
1. V čl. ll. Predmet zmluvy 

upravuje sa znenie druhého odseku bodu č. 1.1, pričom nový druhý odsek znie: 

,,Zhotoviteľ bude uskutočňovať stavebné práce podľa zák. č. 812009 Z. z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákov v znení zák. č. 8412009 Z. z. 
a vyhl. Ministerstva vnútra SR č. 9/ 2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 
premávke a o zmene a doplneni niektorých zákonov, STN 01 8020 a zák. č. 90/1998 
o stavebných výrobkoch v zneni neskorifch predpisov." 

2. V čl. 111. Čas plnenia 

sa dopl"'a nový bod 3.3, ktorý znie: 

"3.3 Čas plnenia zmluvy o dielo sa predlžuje na ďaľšie 3 roky a začína plynúť dňom 
podpísania dodatku č. 1 k zmluve o dielo zmluvnými stranami." 



3. V čl. V. Cena 2 

upravuje sa znenie bodv 1.1 a 1.2, ktoré znejú : 

"1. 1 Dopravné značenie a dopravné zariadenia 
Uskutočnené stavebné práce budú v protokoloch o odovzdaní a prevzatí ukončených 
prác ocenené jednotkovými cenami príslušných množstiev plnenia a 20% sadzby DPH. 

1.2 Technická evidencia /pasport/ 
ako 7% podieľ ceny z ceny stavebných prác vypočítaných podľa bodu 1.1 a 
20% sadzby DPH." 

4. V čl. VIli. Sankcie 
upravuje sa v bodoch č. 1. a 2. výška zmluvnej pokuty tak, že slová "vo 
výške 500,- Sk" sa nahrádzajú slovami" vo výške 16,60 eur." 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto doddatku č. 1 je 

Priloha č. 1 

Jednotkové ceny dopravného značenia a dopravných zariadeni 

ktorou sa upravujú: 

- Jednotkové ceny v Skk sú prepočítané na € (konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Skk) 

- Názvy dopravných značiek sa menia podľa prlsl. ust. vyhl. č. 9/2009 Z.z. /priloha č. 1/ 
v zneni neskorších predpisov. 

6. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. 

ll. 

1. Zmuvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni 
za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu 
ho podpisujú. 

2. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dl'lom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na 
stránke objednávatera. 

3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrži 
po dvoch rovnopisoch. 

V Zlatých Moravciach, dl'la 

Objednávater: 

Mesto Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár, Csc. 

primátor 

V Nitre, dl'la 21 .04.2011 

Zhotoviteľ: 

Eduard Len , 
podnikateľ 
a vedúci mana 



I.2 Vodorovné dopravné značky 
Čiary: 
V la-2b 125mm čiary deliace súvislé, alebo prerušované 

prir. za retrorefl. úpravu balotínou 
V 4 250mm čiary vodiace súvislé, alebo prerušované 

prir. za retrorefl . úpravu balotinou 
prir. za predznačenie čiary 125-250mm 

Plochy: V Sa- V 14 
prir. za predznačenie plôch 

Špecifikácia. náplň položky 

j. cena za m.j. v € bez DPH 
m 0,40 
m 0,07 
m 0,68 
m 0,13 
m 0,05 

m2 
m2 

4,53 
0,20 

2 

Vodorovné dopravné značky zhotovované striekanim farby špecialnými značkovacími 
strojmi /Hofmann, Graco/, strojové /čiary zhotovované pojazdom stroja/ a ručné /striekanim 
do šablóny/. 
Min. množstvo farby na 1m2 0,8kg. 

II. Dopravné zariadenia j.cena za m.j. v € bez DPH 

Spomal'ovací prah MP 5 ks 
Špecifikácia, náplň položky 
dodávka+montáž plastových dielcov, vrátane spojovacích prvkov 

Montovaný obrubník CZ 09 ks 
Špecifikácia, náplň položky 
dodávka+montáž plastových dielcov, vrátane spojovacích prvkov 

Dopravné zábradlie m 
Špeciftkácia, náplň položky 
dodávka +montáž 
segmentové /dl.3 15crn/ z FeZn profilov 90mm, 
druhé madlo prof. 60mm, 
nátery zákl., 2x vrchný Harnerite, 
montáž do zák!. pätiek z PB 

Dopravný kol 
Špeciftkácia, náplň položky 
dodávka+montáž 
dl. 140cm, prof. 90mm FeZn, 
pruhy biela, červená z retroretl. fólie 

Objednávateľ: 

ks 

Zhotovi teľ: 

45,81 

29.84 

94,96 

31,17 



Prt1oha č. l 

k Dodatku č. l 
k zmluve o dielo č. B. II.980/2006. uzavretej dňa 05.05.2006, zmluvnýnú stranami
objednávateľom: 

Mesto Zlaté Moravce 
a 
zhotoviteľom: Eduard Lenčo 

Ceny 

dopravných mačiek a dopravných zariadení 
pre použitie na miestnych a verejných účelových komunikáciách v meste Zlaté Moravce 

L Dopravné značky 
1.1 Zvislé dopravné značky 

Zostava DZ rozmer v mm j. cena zostavy bez DPH v €: 

IP 4, IP 6, P 8 
p 8+ p 13 
B l , B 2, B 27, B 31, B 34, C l , C 6 
B l+ DT s textom E 12 
B l+E lO+DTtext E 12 
p 1 
Pl+ Pl3 
P2 
p 2 + p 13 
lP 12, lP 16 
lP 16 + DT E 12om 
A27 
IP 24 
IS 17 
IS 18 
C 22, C 25, IP 24 
c 20, c 25 
IS 36 

Špecifikácia, náplň položky 

5001500 
500/500+500/500 
700 
700+500/500 
700+500/500+500/500 
900 
900+5001500 
700 
900+500/500 
5001700 
5001700+500/500 
400/ 1200 
75011000 
1500/330 
1500/500 
100011500 
1500/1500 
l 000/500 

Zostava dopravnej značky, resp. dopravných značiek /dodávka+montáž/ 

79,62 
137,48 

97,26 
152,67 
210,54 

91,40 
148,44 
97,26 
149,26 

87,12 
142,53 
1 12,15 
197,12 
167,00 
188,01 
295,07 
395,88 
143,01 

tvorí dopravná značka základného rozmeru, tabuľa z plechu FeZn s bočným ochranným 
okrajom, na rubovej strane s montážnymi C profilmi pre uchytenie spojovacej objímky, 
symboly a texty z retrorefl. fólie tr.I. 
Nosiče dopr. značky prof. 60, alebo 90mrn FeZn osadených do zákl. pätiek z PB. 
Ceny inej konfigurácie zostavy dopravných značiek budú určené porovnaním. 

Výrobcom dopravných značiek a nosičov dopravných značiek je zhotoviteľ- Eduard Lenčo. 
Umiestňovať tieto výrobky na trhu ho oprávňuje vlastníctvo príslušných 
certifikátov o preukázaní zhody podľa zák. č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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