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DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo 

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a § 565 Obch. zákonník.Rb~tfPJ~h; 

čl. I 
Zmluvné strany 

Objednávateľ : Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 
Zastúpený : Ing. Ján Rybárik, primátor mesta 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach 
Technických : Bc. Júlia Tomčíková, Jaroslav Rybárik 
Č. účtu : 23621432/0200 
IČO : 321575 
Bankové spojenie : VÚB, a.s. pobočka Rajec 
Telefón : 041/5076522 j 5076523 
e-mail : msú@rajec.sk, julia.tomcikova@rajec.sk 

a 
Zhotoviteľ 

DiČ 
: Mgr. art. Miroslav Slúka, J. Gagarina 2432/ 105,96001 Zvolen 

Číslo OP 

Bankové spojenie 
Číslo účtu 
Telefón 

: 5 
: ( 

: I 
Je zapísaný v zozname KOI ratislave, pod Č. 152 

Predmet dodatku 
Predmetom Dodatku č. 1 je na základe realizácie prvej desiatky sond na južnej fasáde objektu 
Radnice v Rajci aktualizácia cenovej ponuky a úprava počtu sond na ostatných častiach fasády a tiež 
úprava ceny za odbery a vyhodnotenie vzoriek CHTO oddelením PÚSR. 

čl. III. 
Cena diela 

Po prehodnotení sa upravuje cena za vykonanie reštaurátorských prác na základe aktualizovanej 
cenovej ponuky zo dňa 16.02.2011 v konečnej výške 4 920,00 € (slovom štyritisícdeväťstodvadsať 
eur). 

čl. IV. 
Záverečné ustanovenia 

Dodatok Č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po potvrdení dva obdrží zhotovite!' a 
dva obdrží objednávate!'. 

Dodatok Č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

V Rajci dňa: 16.2.2011 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

.. I II I 



Vypracoval: Mgr. Art Miroslav Slúka, J. Gagarina 2432/105,96001 ZVOLEN 

Člen Komol)' reštaurátorov 

Číslo osvedčenia na výkon činnosti: číslo 152 

Aktualizovaná cenová ponuka reštaurátorský výskum fasády 
Radnice v Rajci. 

Na základe rozhodnutia KPÚ Žilina zo dňa 24.01.2011 č.konania ZA-l110114-02/STE, v ktorom bolo 

špecifikované spracovanie prípravnej dokumentácie - reštaurátorského výskumu. 

Na základe realizácie prvej desiatky sond na južnej fasáde, kde doposiaľ nebol zachytený žiadny originál 

omietok došlo zo strany reštaurátora k aktualizácii cenovej ponuky a úprave počtu sond na ostatných 

častiach fasády a tiež k úprave sumy za odbery a vyhodnotenie vzoriek CHTO oddelením PÚSR. Pre 

krátkosť času na realizáciu reštaurátorského výskumu je potrebné vyhodnotiť najmä sondáž a prípadne 

technický stav originálov a bude realizovaných cca 30 sond. V súčasnosti je predpokladaný originál 

prekrytý celoplošne hrubou vrstvou nových omietok z poslednej úpravy realizovanej v 1992 roku. 

Rozpočet na rok 2011 

Reštaurátorské práce 

Popis 

Reštaurátorský výskum 

Realizovanie reštaurátorského výskumu, sondáž 
Odber vzoriek na CHTO a vyhodnotenie 

Dokumentácia a vypracovanie návrhu na reštaurovnie 

Prenájom lešenia 

Celková suma za realizovaný rešt.výskum 

Vo Zvolene 16.02.2011 

Oj, • 

MJ 

2 

Množstvo 
celkom 

3 

Cena 
jednotková 

4 5 

Cena celkom 

6 

3300,00 € 

430,00 € 

1190,00 € 

O€ 
4920,OO€ 

) 


