
 
 

ZMLUVA  O  DIELO č.    0101/2011 
u z a v r e t á   p o d ľ a  u s t .  § 53 6  a  n as l .  z á ko n a  č .  5 1 3 / 1 9 9 1  Z b .   O b ch o d n éh o  

z á ko n n í ka .  

 

Čl. I 
ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Zhotoviteľ: 

adf s.r.o.   

Sídlo:   Moyzesova 46, 040 01 Košice 

Register:  Okresný súd Košice I., č. vložky 15265 / V, oddiel: sro 

Bankové spojenie:  Tatrabanka a.s., Košice 

č. účtu:   2626064515 / 1100 

IČO:   36 582 786 

DIČ:   2021862579 

IČ DPH:  SK 2021862579 

mail. adresa:  info@adf.sk  

Osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvy a vo veciach technických: 

   Ing. Mgr. art. Jaroslav Král, tel.: 0903 341 657 

   Ing. Mgr. art. Pavol Šimko, tel.:  0903 617 099 

 

1.2 Objednávateľ:      

Nemocnica Poprad, a. s 

Sídlo:    Banícka 803/28, 058 45 Poprad 
Zastúpený:  MUDr. Jozef Tekáč, predseda predstavenstva 

   MUDr. Dušan Suchý, podpredseda predstavenstva 

Register:  Okresný súd Prešov, č. vložky 10322/P, oddiel: Sa  

Bankové spojenie:  VÚB a.s., pobočka Poprade 

č. účtu:   2127013051 / 0200 

IČO:   36 513 458 

DIČ:              2022127657 

IČ DPH:  SK 2022127657 

mail. adresa:  rodak.s@nemocnicapp.sk 

 Osoby oprávnené jednať vo veciach technických: 

Ing. Slavko Rodák, riaditeľ technicko-prevádzkového úseku, tel: 0905 356 134
  

       

V prípade zmeny identifikačných údajov je povinnosťou obidvoch zmluvných strán tieto zmeny 
bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane. 

 

 

 

 



 

Čl. II 

PREDMET ZMLUVY 

Zmluvné strany sa dohodli, za podmienok dojednaných v tejto zmluve, na tomto predmete zmluvy: 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať alebo na vlastné náklady zabezpečiť vypracovanie: 

       2.1.1    štúdie stavby „REKONŠTRUKCIA 10. POSCHODIA KOMPLEMENTU  
   NEMOCNICE  POPRAD“. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že táto štúdia bude vypracovaná na základe 
požiadaviek objednávateľa na stavbu „REKONŠTRUKCIA 10. POSCHODIA 
KOMPLEMENTU NEMOCNICE POPRAD“. 

Štúdia bude vypracovaná v rozsahu a skladbe vyšpecifikovanej v prílohe č.1 k 
tejto zmluve. 

2.1.2 projektovej dokumentácie stavby „REKONŠTRUKCIA 10. POSCHODIA 
KOMPLEMENTU NEMOCNICE POPRAD“, v rozsahu pre realizáciu stavby. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že táto projektová dokumentácia bude vypracovaná 
na podklade štúdie stavby vypracovanej zhotoviteľom v zmysle čl. II. bod 
2.1.1 tejto zmluvy a pripomienok objednávateľa k tejto štúdii, ktoré mu budú 
doručené do troch pracovných dní od odovzdania štúdie. Zároveň sa 
zhotoviteľ zaväzuje, že táto projektová dokumentácia bude vypracovaná 
v rozsahu pre  vydanie stavebného povolenia, v zmysle vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z. (, ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona). Projektová dokumentácia bude 
vypracovaná v rozsahu a skladbe vyšpecifikovanej v prílohe č.1 k tejto 
zmluve. 

2.1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vyhotovený predmet zmluvy zaplatiť dohodnutú 
finančnú čiastku. 

 

Čl. III 

SPÔSOB VYPRACOVANIA PREDMETU ZMLUVY 

3.1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať dojednania tejto 
zmluvy, riadiť sa pokynmi objednávateľa a dohodami zmluvných strán. 

3.2. Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné 
záväzné predpisy, technické normy a bude sa riadiť vyjadreniami príslušných štátnych 
orgánov a organizácií. 

3.3. Predmet plnenia podľa čl. II. bude vypracovaný na základe písomných požiadaviek 
objednávateľa na stavbu „REKONŠTRUKCIA 10. POSCHODIA KOMPLEMENTU 
NEMOCNICE POPRAD“. Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať  pripomienky 
objednávateľa k vypracovanému predmetu zmluvy v zmysle čl. II. bod 2.1.1 tejto 
zmluvy, ktoré nebudú v rozpore s  pripomienkami objednávateľa vznesenými 
v skoršom termíne. 

Pokiaľ v priebehu plnenia predmetu v zmysle čl. 2 tejto zmluvy vznesie objednávateľ  
iné požiadavky na stavbu „REKONŠTRUKCIA 10. POSCHODIA KOMPLEMENTU 
NEMOCNICE POPRAD“, alebo budú uzavreté iné dohody, ktoré budú mať vplyv na 
cenu a termín plnenia predmetu tejto zmluvy zaväzujú sa objednávateľ a zhotoviteľ 
upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia predmetu zmluvy vo vzťahu na 
zmenu predmetu zmluvy. 

3.4. Predmet zmluvy podľa čl.II. bod 2.1.1 tejto zmluvy – štúdia – bude vypracovaný a 
dodaný v 1 vyhotovení. Predmet zmluvy podľa čl. II. Bod 2.1.2 tejto zmluvy – 
projektová dokumentácia pre realizáciu stavby – bude vypracovaný a dodaný v  6 
vyhotoveniach. Vypracovaný predmet zmluvy podľa čl. 2.1 bude dodaný na dvoch CD 
nosičoch vo formáte PDF.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na písomné požiadanie 
objednávateľa dodá objednávateľovi ďaľšie vyhotovenia v požadovanom počte a za 
osobitnú úhradu. 

 

 



 

 

Č. IV. 

 CENA ZA ZHOTOVENIE PREDMETU ZMLUVY A SPÔSOB PLATBY 

4.1. Cena za vypracovanie predmetu zmluvy v rozsahu čl.II. bod 2.1. tejto zmluvy je 
dojednaná dohodou zmluvných strán a predstavuje celkovú sumu: 

 50.000,- €,  

 slovom: päťdesiattisíc € 

   Cena je uvedená bez DPH.  

4.2. Spôsob platby  

4.2.1. Objednávateľ sa zaväzuje pri podpise tejto zmluvy prevziať a na účet 
zhotoviteľa uhradiť faktúru na sumu: 

25.000,- €, slovom dvadsaťpäťtisíc € (50% záloha za vypracovanie 
predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1. tejto zmluvy), splatnú do 10 dní od jej 
prevzatia objednávateľom. K tejto sume bude účtovaná DPH podľa platných 
predpisov v čase fakturácie. 

4.2.1. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať a na účet zhotoviteľa uhradiť faktúru na  
sumu: 

25.000,- €, slovom dvadsaťpäťtisíc € (doplatok za vypracovanie predmetu 
zmluvy podľa čl. II. bod 2.1. tejto zmluvy), splatnú do 14 dní od jej prevzatia 
objednávateľom a vystavenú po prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 
2.1. tejto zmluvy objednávateľom. K tejto sume bude účtovaná DPH podľa 
platných predpisov v čase fakturácie. 

4.3      Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje: 

- číslo faktúry 

- označenie zmluvných strán, ich adresu a sídlo 

- IČO a DIČ (IČ DPH) zmluvných strán 

- dátum dodania služby, vystavenia faktúry a dátum splatnosti faktúry 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má previesť platba 

- faktúrovanú sumu 

- popis predmetu fakturácie 

- príslušný preberací protokol o prevzatí príslušného predmetu zmluvy 

- číslo zmluvy 

- sumu s DPH 

- pečiatku a podpis oprávnených osôb 

4.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy zo strany 
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od 
zmluvy faktúrovať objednávateľovi vo výške dokumentovaného rozsahu vykonaných prác 
ku dňu zrušenia tejto zmluvy (odstúpenia) a to podielom z dohodnutej ceny. 

4.5 Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s platením úhrady je povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania. 
Objednávateľ je povinný zaplatiť úrok z omeškania bezodkladne potom, čo ho na to 
zhotoviteľ písomne vyzval. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody a 
úrok z omeškania. 

4.6 V prípade nedodržania dodacieho termínu zo strany zhotoviteľa má objednávateľ nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny určenej za zhotovenie časti predmetu zmluvy, 
v ktorej je zhotoviteľ v omeškaní, za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť 

 

 

 



 

 

úrok z omeškania bezodkladne potom, čo ho na to objednávateľ písomne vyzval. Odstúpením 
od zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody a úrok z omeškania. 

4.7 Sankcie podľa čl. 4.5 a 4.6 tejto zmluvynebudú uplatňované pri neplnení ktorejkoľvek zo 
zmluvných strán z dôvodu vyššej moci (živelná pohroma, štrajk, preukázateľná krádež 
a pod.). 

 

Čl. V 

 ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

5.1. Termíny odovzdania predmetu zmluvy v rozsahu jednotlivých časti  čl. II. tejto zmluvy 
boli dohodnuté následovne: 

5.1.1. Odovzdanie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. bod 2.1.1 – štúdia: 

Do 10 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 
vypracovaný predmet tejto zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.1 – štúdia prevziať a 
svojim podpisom zhotoviteľovi potvrdiť preberací protokol o prevzatí predmetu 
tejto zmluvy podľa čl. 2.1.1 – štúdia. 

5.1.2. Odovzdanie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. bod 2.1.2 – projektová 
dokumentácia pre realizáciu stavby: 

Do 30 pracovných dní od odovzdania a prevzatia štúdie stavby. Objednávateľ 
sa zaväzuje vypracovaný predmet tejto zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.2 – 
projektová dokumentácia pre realizáciu stavby prevziať a svojim podpisom 
zhotoviteľovi potvrdiť preberací protokol o prevzatí predmetu tejto zmluvy 
podľa čl. II. bod 2.1.2 – projektová dokumentácia pre realizáciu stavby. 

5.2. Dodržanie týchto termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa, dojednaného v čl. III. a VI tejto zmluvy  a od riadneho zaplatenia 
jednotlivých faktúr, dohodnutých v zmysle čl. IV. bod 4.2..  

V prípade omeškania jednotlivých platieb budú termíny odovzdania predĺžené o túto 
dobu omeškania. 

Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v 
omeškaní s plnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne a tento 
termín bude predĺžený o dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia. 

5.3. Akákoľvek zmena termínov v zmysle čl. V. bod 5.1 je podmienená vzájomnou 
dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatku k tejto zmluve. 

V prípade omeškania pri zhotovovaní diela oproti termínom v zmysle čl. V. bod 5.1 je 
zhotoviteľ povinný prijať a zabezpečiť všetky opatrenia, aby došlo k vyrovnaniu tohto 
omeškania. 

 

Čl. VI 

SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

6.1. Objednávateľ  a zhotoviteľ sa dohodli, že objednávateľ vyhotoví písomný konzultačný 
záznam, z ktorého budú zrejmé požiadavky objednávateľa na stavbu 
„REKONŠTRUKCIA 10. POSCHODIA KOMPLEMENTU NEMOCNICE POPRAD“. 
Tento konzultačný záznam doručí zhotoviteľovi najneskôr pri podpise zmluvy.  

Objednávateľ  a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ vyhotoví písomný konzultačný 
záznam, z ktorého budú zrejmé pripomienky objednávateľa k odovzdanej štúdii stavby 
„REKONŠTRUKCIA 10. POSCHODIA KOMPLEMENTU NEMOCNICE POPRAD“. 
Tento konzultačný záznam doručí zhotoviteľovi najneskôr do dvoch pracovných dní 
od odovzdania štúdie.  

Zmluvné strany sa dohodli, že formou dorozumievania sa v tomto bode bude 
elektronická pošta. 

 



 

 

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí spracovanie a odovzdá zhotoviteľovi 
nasledovné vstupné podklady, potrebné pre včasné splnenie predmetu plnenia tejto 
zmluvy v zmysle čl. II.: 

- výškopisné a polohopisné zameranie parcely s objektmi, na ktorom bude 
realizovaná stavba „REKONŠTRUKCIA 10. POSCHODIA KOMPLEMENTU 
NEMOCNICE POPRAD“, 

- list vlastníctva, 

- kópiu z katastrálnej mapy, 

- pôvodnú projektovú dokumentáciu Nemocnice Poprad. 

- zameranie skutkového stavu objektu komplementu nemocnice Poprad a to hlavne 
10.np, pohľadov a rezov v elektronickej forme vo formáte dgn, popr. dwg.. 

Podklady odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr pri podpise zmluvy. 
Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade nesplnenia tejto podmienky nie je 
možné dodržať termíny odovzdania predmetu zmluvy v súlade s čl. V. zhotoviteľom. 

6.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí spracovanie a odovzdá zhotoviteľovi výkresy 
všetkých dostupných inžinierskych sietí (vedení, napr.: plynu, vodovodu, kanalizácie, 
VN, NN, a ďaľších), z ktorých bude zrejmá poloha trasy príslušného vedenia vo 
vzťahu k predmetnému pozemku, ich technické parametre (priemer a materiál 
potrubia, tlak, napätie, kapacita, apod.), a ak je to potrebné aj body možného 
napojenia príslušnej prípojky. 

Tieto výkresy inžinierskych sietí (vedení) odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi 
najneskôr pri podpise zmluvy. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade 
nesplnenia tejto podmienky nie je možné dodržať termíny odovzdania predmetu 
zmluvy v súlade s čl. V. zhotoviteľom. 

 
Čl. VII ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
7.1       Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi nesplnením svojich    
            záväzkov, omeškaním alebo poskytnutím diela inej osobe bez súhlasu objednávateľa.    
            Rovnako sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť prípadné škody, ktoré boli spôsobené   
            porušením povinností uvedených v tejto zmluve alebo vyplývajú z platných právnych   
            predpisov, v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych  
            predpisov. 
7.2 Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi nesplnením svojich   
            záväzkov, omeškaním  alebo neoprávneným nakladaním s dielom. 
7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy   
            a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.   
            Záručná doba je 3-ročná a začína plynúť odovzdaním diela a prevzatím diela. 
7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase odovzdania objednávateľovi,  
            ak sa tieto prejavili do ukončenia realizácie stavby.  
7.5 Pre prípad vady projektu počas záručnej doby dojednávajú zmluvné strany právo  
            objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie   
            vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s  
            odstránením vady najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa obdržania reklamácie vady  
            diela a prípadné vady projektu odstrániť do 10 dní po uplatnení reklamácie   
            objednávateľom. 
7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia,  
            potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 
7.7 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná  
            za škodu spôsobenú druhej strane. 
 
7.8 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným  
             v odseku 7.7, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená   
             okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť. 
7.9 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo  
            ich poškodením,  zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ. 
 
 



 
 
7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich   
             pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo   
             záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela. 
7.11 Súčasne je zhotoviteľ povinný si zabezpečiť všetky oprávnenia a povolenia potrebné  
             na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy o dielo a je tiež povinný  
             zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa prostredníctvom ktorých vykonáva dielo boli   
             spôsobilí a oprávnení vykonávať práce potrebné k realizácii diela a aby mali na výkon  
             týchto prác všetky potrebné povolenia. 
7.12 Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za všetky škody spôsobené objednávateľovi  
            porušením povinnosti podľa ustanovení tejto zmluvy  alebo platných právnych  
            predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú  
            objednávateľovi pri zhotovovaní diela porušením akejkoľvek právnej povinnosti  
            vyplývajúcej zo zákona alebo z ustanovení tejto zmluvy o dielo. Na úpravu práv  
            a povinností zmluvných strán v prípade vzniku škody sa vzťahujú ustanovenia § 373  
            a nasl. Obchodného zákonníka. 
7.13 Zhotoviteľ prehlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorú  
            spôsobí pri výkone svojej činnosti podľa tejto zmluvy o dielo a zaväzuje sa existenciu  
            takéhoto poistenia preukázať predložením originálu resp. overenej kópie poistnej  
            zmluvy bezodkladne po podpise tejto zmluvy. 
7.14 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný  
            uplatniť do 10 dní po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa  
            uvedeného v Čl. I bod 1.1 tejto zmluvy, resp. uplatniť postup podľa Čl. IX tejto zmluvy. 
7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade výskytu nedostatkov v projekte počas realizácie  
            rekonštrukcie stavby dokázateľne zavinených zhotoviteľom po bezplatnom odstránení  
            vady v projekte počas záručnej doby, taktiež uhradiť objednávateľovi škodu  
            spočívajúcu vo zvýšených nákladoch na odstránenie nedostatkov, resp. z dôvodu  
            navýšenia ceny rekonštrukcie stavby oproti výkazu výmeru v projekte. 
7.16 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady a nedostatky predmetu zmluvy, ak tieto vady a 

 nedostatky spôsobilo použitie podkladov dodaných objednávateľom, v zmysle čl. 6, 
v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto 
vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití 
trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných 
pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov 
upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť 
nemohol zistiť. 

                                                      Čl. VIII 

 ZMENA ZÁVÄZKU 

8.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípade ak po uzavretí 
zmluvy vzniknú nové požiadavky zo strany objednávateľa alebo sa zmenia okolnosti, 
za ktorých bola zmluva uzavretá tak, že nebude možné splnenie jednotlivých 
ustanovení tejto zmluvy zhotoviteľom. 

 
Článok IX.   

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné  
            povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto   
            zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného prejavu vôle druhej   
            zmluvnej strane. 
            Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä:  

              Ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením diela o viac   
              ako 20 dní.  
              Ak zhotoviteľ postupuje v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy. 
              Ak objednávateľ mešká s plnením svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu                
              z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní. 

 

 

 

 



Čl. X 

 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA 
10.1     V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy bude súdom alebo príslušným     

                        štátnym orgánom z akéhokoľvek dôvodu prehlásené za právne vadné alebo   
                        nedostatočné, Zmluvné strany sa zaväzujú odstrániť písomným dodatkom k tejto   
                        Zmluve takúto vadnosť tak, aby zmysel Zmluvy bol naplnený. 

10.2 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej   
           podpísaní obdrží po jednom vyhotovení. 
10.3    Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými zmluvnými   
           stranami. 
10.4    V ostatných prípadoch v tejto zmluve neuvedených platia ustanovenia obchodného   
           zákonníka. 

             10.5    Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť inému svoju  
                        pohľadávku vzniknutú z titulu plnenia podľa tejto zmluvy. 
   10.6    Zmluvné strany prehlasujú, že si text Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu   
                        porozumeli, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu čo zástupcovia zmluvných   
                       strán potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

10.7    Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom        
                        nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

10.8    Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy    
                        podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení.     
 
 

V Košiciach:       V Poprade: 

 

 

 
za zhotoviteľa:       za objednávateľa: 
 
 
 
 
Ing. Mgr. art. Jaroslav Král     MUDr. Jozef Tekáč 

 Konateľ        predseda predstavenstva 
 adf., s.r.o.,       Nemocnica Poprad a.s. 
 
 
 
 
 
         MUDr. Dušan Suchý 
         podpredseda predstavenstva 
         Nemocnica Poprad a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍLOHA Č.1 K ZMLUVE  O  DIELO Č. 0101/2011 – ROZSAH A SKLADBA 
PREDMETU ZMLUVY: 
 

1. Predmet zmluvy: 

Predmetom zmluvy je vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie stavby: 
„REKONŠTRUKCIA 10. POSCHODIA KOMPLEMENTU NEMOCNICE POPRAD“. Stavba sa 
nachádza v Poprade na Baníckej ulici č. 803/28. Stavba je vedená na LV 2936 ako budova 
súp. č. 803, na parcele. č.  2622/1. 

Predmetom riešenia ja rekonštrukcia 10. poschodia v Nemocnici Poprad v časti 
"KOMPLEMENT". V súčasných priestoroch komplementu o pôdorysných rozmeroch cca 20 x 
40 m, je potrebné vyprojektovať pôrodnícke oddelenie s tromi pôrodnými boxami, sekčný sál s 
príslušenstvom a priestory pre patologických novorodencov. Všetky priestory je nutné 
vyprojektovať v súlade s platnými normovými požiadavkami a v zmysle príslušných vyhlášok 
a zákonov platných v SR na zabezpečenie technológie a vytvorenia podmienok vnútornej 
mikroklímy.  

Súčasťou projektu je aj zriadenie druhej únikovej cesty o pôdorysných rozmeroch cca 20 x 5 
m z komplementu, vrátane perspektívneho riešenia dvoch evakuačných výťahov na výšku 10 
poschodí a riešenie úprav v zásobovaní Nemocnice Poprad elektrickou energiou o menovitom 
výkone 2000 kW. Súčasťou predmetu zmluvy nie sú preložky inžinierskych sietí. 

 

2. Predmet zmluvy podľa čl. 2.1.1 – štúdia stavby: 

Vypracovaná a spripomienkovaná štúdia bude slúžiť ako konečný podklad k vypracovaniu 
projektovej dokumentácie stavby podľa čl. 2.1.2 Zmluvy a bude obsahovať tieto základné 
časti: 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
B. SITUÁCIA 
C. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE STAVBY: 

01. Dispozičné riešenie oddelenia patologických novorodencov 10 np 
komplementu Nemocnice Poprad. 

02. Osadenie novej únikovej cesty z komplementu Nemocnice Poprad, 
vrátane perspektívneho riešenia dvoch evakuačných výťahov na výšku 
10. Poschodí, vrátane pohľadov a charakteristického rezu 

 

Predmet zmluvy podľa čl. 2.1.1 – štúdia stavby –  bude vypracovaný a dodaný v 1 vyhotovení. 

 

3. Predmet zmluvy podľa čl. 2.1.2 – projektová dokumentácia stavby: 

Projektová dokumentácia stavby, v rozsahu pre realizáciu stavby, bude vypracovaná 
v následovnej skladbe: 

 
A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  S TEPELNOTECHNICKÝM POSÚDENÍM 

STAVBY 
C. SITUÁCIE: 

01. CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY 
D. STAVEBNÉ OBJEKTY: 
 
SO 01  - REKONŠTRUKCIA 10.NP KOMPLEMENTU NEMOCNICE POPRAD 
 
Súčasťou riešenia stavebného objektu budú tieto profesie: 

 
A. ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÁ ČASŤ 
B. NOSNÉ KONŠTRUKCIE (STATIKA) 
C. ZDRAVOTECHNIKA 
D. ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE 
E. KLIMATIZÁCIA A VZDUCHOTECHNIKA 
F. ELEKTROINŠTALÁCIE 
 - osvetlenie 
 - zásuvková inštalácia 



 
 - bleskozvod a uzemnenie 
G. ELEKTROINŠTALÁCIE SLABOPRÚDOV 
 - Sestra pacient 
 - EPS a PO rozhlas 
 - IT dátové rozvody – štruktúrovaná kabeláž 
 - MaR 
 
 

  SO 02  - ÚNIKOVÉ SCHODISKO S VÝŤAHMI 
 
Súčasťou riešenia stavebného objektu budú tieto profesie: 

 
A. ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÁ ČASŤ 
B. NOSNÉ KONŠTRUKCIE (STATIKA) 
C. ZDRAVOTECHNIKA – odvod dažďovej vody 
D. ELEKTROINŠTALÁCIE 
 - osvetlenie 
 - bleskozvod a uzemnenie 

   
  SO 03  - ÚPRAVA VN PRÍPOJKY 
 
  SO 04  - TRAFOSTANICA 
   
  SO 05  - NN PRÍPOJKA 
 

E. PREVÁDZKOVÉ SÚBORY  
 
  PS 01 -  MEDICINÁLNE PLYNY 
   

F. PROTIPOŽIARNA OCHRANA 
G. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 

 

Predmet zmluvy podľa čl. 2.1.2 – projektová dokumentácia stavby – bude vypracovaný a 
dodaný v 6 vyhotoveniach. 

 

 

za zhotoviteľa:        za objednávateľa: 

Ing. Mgr. art. Jaroslav Král      MUDr. Jozef Tekáč 

 

 

 
 


