Dôvodová správa k prevedeným stavebným prácam naviac oproti rozpočtu
na diele: Amfiteáter Dlhé Klčovo

Príloha č.2 k Dodatku č.1
Zmluvy o dielo č. 2019091 zo dňa 26.09.2019
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
________________________________________
Čl. 1
Zmluvné strany
1.1Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Fax:
E – mail:

1.2 Zhotoviteľ
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Telefón:
Internetová stránka:
E – mail:
Zapísaný:

Obec Dlhé Klčovo
Obecný úrad, Dlhá č. 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo
Ľubica Zubková, starostka obce
Ľubica Zubková
00332356
2020640974
Neplátca DPH
Prima banka Slovensko, a.s.
SK58 5600 0000 0042 3389 2001
057/4882491
057/4882490
obec@dlheklcovo.sk
www.dlheklcovo.sk

SAGANSPORT, s.r.o.
Duklianska 15, Bardejov 085 01
Peter Sagan – konateľ spoločnosti
Peter Sagan – konateľ spoločnosti
Peter Sagan, Ing. Jozef Lukáč
Slovenská sporiteľňa
SK8409000000005059316731
47846470
2024113597
SK2024113597
+421 911 062 106
www.sagansport.sk
sagansportmail.com
OS Prešov,oddiel Sro, vložka č.30656/P
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SO-01 – Hľadisko
1 – Zemné práce
Zemné práce bod 1-3 výkazu výmer prác naviac rieši zeminu násypu pod hľadiskom, ktorá sa
nachádzala na pozemku pre výstavbu objektu SO-01 v miestach realizovania základov pre
oporné murivo hľadiska. Z tohto dôvodu bolo potrebné túto nasypanú zeminu odkopať,
presunúť a uložiť.
Bod 4 výkazu výmer rieši zásyp a obsyp okolo oporných múrov hľadiska. Táto položka nebola
v pôvodnom výkaze výmer pre realizáciu diela vôbec zohľadnená. Bolo potrebné zrealizovať
násyp zeminy s postupným zhutnením po vrstvách v objeme 329,00 m3 nad rámec rozpočtu
stavby.
2

– Zakladanie

Základové pásy pod hľadiskom v mieste priečnej opornej steny bolo nutné rozšíriť oproti
projektovej dokumentácií stavebnej časti. V priebehu výstavby došlo k úprave a rozšíreniu
oceľovej výstuže základových pásov, ktoré upravoval projektant statickej časti diela. Toto
rozšírenie bolo potrebné pre správne osadenie armatúry základov oporného múru aby vzniklo
dostatočné krytie oceľovej výstuže základových pásov.
3,4 – Zvislé a kompletné konštrukcie; Vodorovné konštrukcie
Bod 6 a 7 výkazu výmer naviac prác je zapríčinený nedostatočným krytím oceľovej výstuže
oporných múrov. Vzhľadom na danú skutočnosť bolo potrebné oporné múry hľadiska rozšíriť
o 3 cm šírky muriva a tak zabezpečiť dostatočné krytie oceľovej výstuže oporného muriva.
Bod 8 výkazu výmer naviac prác vznikol z dôvodu potreby pridania rozdeľovacej výstuže
v opornom murive hľadiska. Rozdeľovacia výstuž nebola v statickej časti zakreslené, ale
z hľadiska realizácie bola potrebná.
Bod 9 a 10 výkazu výmer naviac prác zahŕňa betónové schodisko hľadiska, ktoré v pôvodnom
výkaze výmer nebolo započítane. Hľadisko má dve bočné schodiska a výkaz výmer obsahoval
iba betón pre jedno schodisko.
5 – Komunikácie
Bod 11 výkazu výmer naviac prác vznikol po konzultácií dozora stavby a investora stavby
z dôvodu zabezpečenia hrubšej vrstvy násypu hľadiska. Pôvodný násyp mal mať hrúbku 80
mm, po dohode s investorom sa tento násyp navýši o 120 mm na celkovú hrúbku násypu 200
mm. Týmto postupom vznikne predpríprava pre budúci podklad dlažby hľadiska, ktorá nie je
súčasťou realizovanej etapy diela.
9 – Ostatné konštrukcie a práce – búranie
Bod 12 výkazu výmer naviac prác rieši absenciu lešenia v pôvodnom výkaze výmer. Lešenie
bolo nevyhnutné pre zhotovenie oporných múrov hľadiska, ale v pôvodnom výkaze výmer na
realizáciu diela nebolo zahrnuté.
43-M – montáž oceľových konštrukcií
Bod 13 a 14 výkazu výmer naviac prác vznikol v dôsledku doplnenia statických výkresov
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oceľovej konštrukcie pre úchyt oceľových laniek krycej plachty hľadiska. Váha oceľovej
konštrukcie po doplnení sa navýši o 695,54 kg.

SO-02 – Javisko
2; 3 – Zakladanie; Zvislé a kompletné konštrukcie
Bod 1-3 výkazu výmer naviac prác vznikol v dôsledku nezapočítania základového
a podperného muriva pod javiskom amfiteátra v pôvodnom výkaze výmer.
711 – Izolácie proti vode a vlhkosti
Bod 4-6 výkazu výmer naviac prac je zapríčinené technologickým postupom pre uloženie
hydroizolácie. Pre správnu ochranu hydroizolačnej vrstvy bolo potrebné ochrániť ju
geotextílnou vrstvou.

V Bardejove, dňa 27.5.2020

V Dlhom Klčove, dňa 27.5.2020

---------------------------------zhotoviteľ
Peter Sagan – konateľ spoločnosti

--------------------------------objednávateľ
Ľubica Zubková – starostka obce
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