Obec Stratená, Stratená č. 46, 049 71 Stratená

Dôvodová správa
k
Dodatku č. 2
k Zmluve o dielo
zo dňa 20.03.2013

V súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou
na hasenie požiarov a č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, v súlade so zákonom NR SR
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, v súlade STN EN
62305 až STN EN 62305-4 a vzhľadom na to, že objekt Turistické informačné centrum
Dobšinská Ľadová Jaskyňa sa nachádza v oblasti s nepredvídateľnými poveternostnými
podmienkami, obec Stratená predkladá dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.03.2013.

k pol. č. 1 dodávka 1 ks interiérového hydrantu, 1 ks ventil, 2 ks zemného uzatváracieho
ventilu, vodovo. prívodného potrubia + montáž
k pol. č. 2 dodávka 1 ks vonkajšieho podzemného hydrantu s uzatváracím ventilom, 1 ks
odbočky k ventilu z hlavného vodovod. prívodu + montáž
k pol. č. 3 dodávka materiálov, vyhotovenie a osadenie dlhého exteriérového kombinovaného
protipožiarneho rebríka
k pol. č. 4 dodávka materiálov a montáž bleskozvodu strešnej a zvodovej časti
Potreba zabezpečenia vyššie uvedených položiek č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 vzišla na základe
vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie
požiarov a č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov, z platných STN EN 62305 až STN EN 62305-4
na zabezpečenie vyššej kvality protipožiarnych technických zariadení v exponovanom území;

k pol. č. 5 výrub stavbu ohrozujúcich stromov a krov, ich vytiahnutie a odvoz
k pol. č. 6 dodávka materiálov; výkop, uloženie a zásyp zemných odvodňovacích kanálov
dažďovej vody od budovy TIC popod prístupové komunikácie k novostavbe
k pol. č. 7 dodávka a montáž 4 masívnych kotviacich prvkov umiestnených v hrebeni strechy
/na účely kotvenia pri akýchkoľvek opravách budovy vo výškach alebo zhadzovania veľkých
resp. ťažkých snehov
Potreba vyššie uvedených položiek č. 5, č. 6 a č. 7 vyvstala zo skutočnosti, že objekt
Turistické informačné centrum Dobšinská Ľadová Jaskyňa sa nachádza v oblasti
s nepredvídateľnými poveternostnými podmienkami, ktoré sú v priebehu posledných rokov
extrémne a v priebehu realizácie stavby spôsobili ohrozenie stavby možným zrútením
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ihličnatých stromov v tesnej blízkosti objektu a možným zaplavením povrchovými
dažďovými vodami respektíve zaťažením mimoriadnym snehom.
k pol. č. 8 obkladový kameň a náter na obkladový kameň
k pol. č. 9 drevený obklad vrátane povrchovej úpravy oporného múru
Potreba realizácie vyššie uvedených položiek č. 8 a č. 9, nevyhnutných dodatočných prác pred
kolaudáciou z dôvodu nepredvídaných okolností, ktoré vznikli počas realizácie stavby a
búracích a rekonštrukčných prác. Dodatočné stavebné práce pri úprave pôvodného oporného
múru a pôvodnej podesty objektu vrátane dodatočných povrchových úprav dreveným
obkladom a kamenným obkladom s ktorými sa pôvodne neuvažovalo resp. uvažovalo sa
s použitím pôvodných materiálov, ktoré sa však rozoberaním znehodnotili a nebolo možné ich
použiť;

