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Zápisnica z priameho rokovania 
v zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  
 

Zákazka : Údržba a stavebné úpravy v materskej škole 
 
Miesto: Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38 Beckov 180 
Dátum : 15.07.2016 o 8:00 hod. 
Zúčastnení : 
Ing. Ján Križan, starosta, za verejného obstarávateľa a objednávateľa Obec Beckov 
Ing. Jaroslav Martiš, stavebný dozor, za verejného obstarávateľa a obejednávateľa Obec Beckov 
Kurej Pavel, za dodávateľa ELINSS s.r.o., Žilinská cesta 507, 013 11  Lietavská Lúčka 
Ing. Marika Jurčacková, za verejného obstarávateľa a obejednávateľa Obec Beckov 
 
Stručný popis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je oprava porúch stavebných konštrukcií, obkladov, dlažieb  a malieb v interiéri Materskej školy 
v Beckove č.262 ( súčasť ZŠ s MŠ J.M. Hurbana). 
Celková hodnota zákazky podľa Zmluvy o dielo z 11.7.2016  je  15256,36 eur s DPH . 
 
Pri zahájení rekonštrukčných prác dodávateľ zistil, že pôvodné okná, ktoré boli v minulosti  zamurované v priestoroch 
chodieb na I. aj II.NP, boli zamurované nevhodnou technológiou do stavebného otvoru bez  podmurovania parapetu 
a upozornil na možné nebezpečenstvo prelomenia betónového parapetu hr. cca 30 mm. 
Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli na prácach, ktoré sa zrealizujú naviac, a ktoré súvisia výhradne 
s podmurovaním parapetov a to: 
- demontáže soklov a podlahovej krytiny v miestach výstavby priečok 
- výstavba priečok pod parapetmi 
- osekanie presahujúcich betónových parapetov 
- omietky /sieťkovanie/ stierky/ maľby 
Práce naviac budú zmluvne dohodnuté v novej zmluve o dielo, ktorej súčasťou bude k rokovaniu predložený rozpočet 
na práce naviac. 
 
Odôvodnenie použitia postupu priameho rokovacieho konania: 
Podmienka použitia priameho rokovacieho konania: § 81 písm.i) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ide o doplňujúce práce nezahrnuté do 
pôvodnej zmluvy, ktorých potreba dodatočne vyplynula z nepredvídateľných okolností a zákazka sa zadáva 
pôvodnému dodávateľovi. Celková hodnota stavebných prác 7,6% pôvodnej zmluvy a predstavuje hodnotu 1159,21 
eur s DPH. Doplňujúce práce sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy, nie sú technicky a ekonomicky oddeliteľné 
od pôvodného plnenia zmluvy bez toho , aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti. 
Prílohy: Rozpočet prác naviac 
  
Súhlas s výsledkami priameho rokovania: 

Meno člena komisie: Podpis: 

Ing. Ján Križan 

 

Ing. Jaroslav Martiš 

 

 
Pavel Kurej 
 

 

 
Ing.Marika Jurčacková 
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