
MINISTERSTVO  OBRANY SR 
Úrad pre investície a  akvizície  
Č. p. : ÚIA – 385- 33 /2010 
                                                                                                                          KaVSÚ-1-67/2011 
                                                                                                                               Výtlačok číslo: 
 Počet listov:  
 Počet príloh:  

Dodatok č.4    
k Zmluve o dielo č. 2010/151 

Číslo zhotoviteľa: LOT/002/10/DO 
uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

 
Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ:   SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
   Zastúpené Úradom pre akvizície a investície 
Sídlo:   Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
IČO:    30 845 572 
Zastúpený:  Ing. Pavol Líška  

riaditeľ Úradu pre akvizície a investície 
 
a 
 
Zhotoviteľ:  Letecké opravovne Trenčín a.s. 
Sídlo:   Legionárska 160, 911 04 Trenčín 
IČO:   36 351 156 
IČ DPH:  SK2022120694 
Zastúpený:  JUDr. Martin Dušanič 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10410/R 

   
 

V súlade s ustanovením článku XI. Záverečné ustanovenia bod 11.3. Zmluvy o dielo č.2010/151 sa zmluvné 
strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo č. 2010/151 (ďalej len „zmluva“) 
v nasledovnom znení: 
 

Článok I.  
Predmet dodatku 

 
 

A.)   Článok II. Predmet zmluvy  sa bod 2.1.doplní o  bod 2.1.5  práce nad rámec GO:  
 

      - generálna oprava spúšťacieho motora AI-9V 
 

B.) V článku II Predmet zmluvy   v bode 2.1.1. sa pôvodný text: 
 

vykonanie III. generálnej opravy (ďalej iba „GO“) podľa platných technických 
podmienok TP-1162M-1306-08 (okrem GO 2ks motorov TV3-117MT, hlavného 
reduktora VR-14, vloženého reduktora 8A-1515-000, automatu cykliky 8-1950-000, 2 
kusov kombinovaných agregátov riadenia KAU-30B a kombinovaného agregátu 
riadenia RA-60B, so súčasným predĺžením dobového technického života vrtuľníka  
Mi-17 ev. č. 0812. 

 



Vrtuľníku bude po III. generálnej oprave udelený medzi opravný technický rezurz (ďalej len 
„MTR“) 1 000 hodín/7 rokov.  
Zhotoviteľ zabezpečí prostredníctvom oprávnenej organizácie predĺženie dobového 
technického života vrtuľníka (ďalej len „PTŽ“) tak, aby bol zhodný s udeleným medzi 
opravným technickým rezurzom. Zápis o predĺžení dobového technického života vrtuľníka 
vykoná zástupca oprávnenej organizácie a musí byť neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie 
vrtuľníka.  
V prípade, ak sa zhotoviteľovi nepodarí zabezpečiť PTŽ prostredníctvom oprávnenej 
organizácie do termínu na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodli, že podmienky 
predĺženia dobového technického života budú stanovené v samostatnej zmluve o dielo. 
Užívateľ prevezme vrtuľník a etapa E-05-GO v hodnote  257 397,00 EUR vrátane DPH ( 
slovom:dvestopäťdesiatsedemtisíctristodeväťdesiatsedem 00/100 EUR) za predĺženie 
dobového technického života vrtuľníka bude fakturovaná po jeho vykonaní na základe 
samostatnej zmluvy o dielo. 
MTR začne plynúť dňom výrobného ukončenia generálnej opravy, ktorý potvrdí zástupca 
odboru riadenia kvality ( ďalej len ORK) zhotoviteľa. 
MTR draku a agregátov v ňom namontovaných začne plynúť až dňom výrobného ukončenia 
generálnej opravy vrtuľníka, ktorý potvrdí zástupca ORK zhotoviteľa.  
MTR a dátum začatia jeho plynutia bude uvedený v sprievodných dokumentoch (atestátoch) 
jednotlivých agregátov a bude potvrdený podpisom zodpovedného pracovníka a odtlačkom 
pečiatky. 
 

 
Nahrádza textom: 
 

vykonanie III. generálnej opravy (ďalej iba „GO“) podľa platných technických 
podmienok TP-1162M-1306-08 (okrem GO 2ks motorov TV3-117MT, hlavného 
reduktora VR-14, vloženého reduktora 8A-1515-000, automatu cykliky 8-1950-000, 2 
kusov kombinovaných agregátov riadenia KAU-30B a kombinovaného agregátu 
riadenia RA-60B, vrátane dodania agregátov, zabezpečujúcich prípadné splnenie 
podmienok predĺženia dobového technického života vrtuľníka. 

Vrtuľníku bude po III. generálnej oprave udelený medzi opravný technický rezurz (ďalej len 
„MTR“) 1 000 hodín/7 rokov.  
Zhotoviteľ zabezpečí prostredníctvom oprávnenej organizácie predĺženie dobového 
technického života vrtuľníka (ďalej len „PTŽ“) tak, aby bol zhodný s udeleným medzi 
opravným technickým rezurzom. Zápis o predĺžení dobového technického života vrtuľníka 
vykoná zástupca oprávnenej organizácie a musí byť neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie 
vrtuľníka.  
V prípade, ak sa zhotoviteľovi nepodarí zabezpečiť PTŽ prostredníctvom oprávnenej 
organizácie do termínu na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodli, že podmienky 
predĺženia dobového technického života budú stanovené v samostatnej zmluve o dielo.  
MTR začne plynúť dňom výrobného ukončenia generálnej opravy, ktorý potvrdí zástupca 
odboru riadenia kvality ( ďalej len ORK) zhotoviteľa. 
MTR draku a agregátov v ňom namontovaných začne plynúť až dňom výrobného ukončenia 
generálnej opravy vrtuľníka, ktorý potvrdí zástupca ORK zhotoviteľa.  
MTR a dátum začatia jeho plynutia bude uvedený v sprievodných dokumentoch (atestátoch) 
jednotlivých agregátov a bude potvrdený podpisom zodpovedného pracovníka a odtlačkom 
pečiatky. 

 
 

 
C.) V článku III. Doba a miesto plnenia v bode 3.1. sa pôvodný text:  
 

Zhotoviteľ je povinný splniť predmet zmluvy v mieste plnenia do 30.06. 2011 
 
 

 



Nahrádza textom: 
 
 

Zhotoviteľ je povinný splniť predmet zmluvy v mieste plnenia do 30.07. 2011 
 
 
D.) V článku IV. Cena a platobné podmienky  v zmysle novely zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorou sa upravuje sadzba DPH z 19% na 20% v bode 4.1. sa 
pôvodný text: 

 
4.1. Cena zhotoveného diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 

Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vrátane DPH vo výške 2 162 230,00 Eur  
(slovom: dvamiliónystošesťdesiaťdvatisícdvestotridsať  00/100 EUR),  
z toho cena za vykonané práce v r. 2010 je stanovená na 1 285 747,40 Eur. Za najneskorší deň 
fakturácie v roku 2010 sa považuje  15.december 2010.  
V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so splnením predmetu zmluvy 
podľa čl. II.bod 2.1.1., 2.1.2. tejto zmluvy.  

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade, ak by došlo k objektívnemu zvýšeniu ceny a to do 
výšky najviac 10 % z hodnoty diela a to najmä, nie však výlučne v dôsledku kurzových rozdielov, 
inflácie, zavedenia daní, colných alebo iných dovozných opatrení, je zhotoviteľ oprávnený 
jednostranne zvýšiť cenu v rozsahu tohto zvýšenia a objednávateľ sa zaväzuje takto upravenú cenu 
diela uhradiť. Zhotoviteľ je povinný zmenu ceny riadne vydokladovať. Zmenu ceny výrobných 
nákladov za zhotovenie diela sa toto ustanovenie nedotkne (viď. b. 4.1.). Nad uvedenú výšku je možné 
zvýšiť cenu len na základe dodatku k tejto zmluve. Rovnaká  účinnosť tohto ustanovenia platí pre 
prípad zníženia alebo zrušenia menovaných opatrení . 

 

 

Nahrádza textom: 
 
 
 

4.1. Cena zhotoveného diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vrátane DPH vo výške 1 950 103,40 Eur  
(slovom: jedenmilióndeväťstopäťdesiattisícstotri  40/100 EUR),  
z toho cena za vykonané práce v r. 2010 je stanovená na 1 285 747,40 Eur. Za najneskorší deň 
fakturácie v roku 2010 sa považuje  15.december 2010.  
V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so splnením predmetu zmluvy 
podľa čl. II.bod 2.1.1., 2.1.2. tejto zmluvy.  

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade, ak by došlo k objektívnemu zvýšeniu ceny a to do 
výšky najviac 10 % z hodnoty diela a to najmä, nie však výlučne v dôsledku kurzových rozdielov, 
inflácie, zavedenia daní, colných alebo iných dovozných opatrení, je zhotoviteľ oprávnený 
jednostranne zvýšiť cenu v rozsahu tohto zvýšenia a objednávateľ sa zaväzuje takto upravenú cenu 
diela uhradiť. Zhotoviteľ je povinný zmenu ceny riadne vydokladovať. Zmenu ceny výrobných 
nákladov za zhotovenie diela sa toto ustanovenie nedotkne (viď. b. 4.1.). Nad uvedenú výšku je možné 
zvýšiť cenu len na základe dodatku k tejto zmluve. Rovnaká  účinnosť tohto ustanovenia platí pre 
prípad zníženia alebo zrušenia menovaných opatrení . 

 

 

E.) V článku IV. Cena a platobné podmienky v bode 4.3. sa pôvodný text: 
4.3.Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách       
objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu takto: 

 



4.3.1. zhotoviteľ v termíne najneskôr do 15.4.2010 vystaví vo dvoch výtlačkoch faktúru 
na preddavok na cenu predmetu zmluvy, uvedenú v prílohe 1 ako etapy E-01-GO 
a E-02-GO. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za predmet 
zmluvy vo výške 500 000,00 EUR (slovom: päťstotisíc 00/100 EUR). 

4.3.2. zhotoviteľ v termíne najneskôr do 30.7.2010 vystaví vo dvoch výtlačkoch faktúru 
na preddavok na cenu predmetu zmluvy, uvedenú v prílohe 1 ako etapy E-03-GO 
až E-04-GO. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za predmet 
zmluvy vo výške 350 000,00 EUR (slovom: tristopäťdesiattisíc 00/100 EUR). 

4.3.3. zhotoviteľ v termíne najneskôr do 30.10.2010 vystaví vo dvoch výtlačkoch faktúru 
na preddavok na cenu predmetu zmluvy, uvedenú v prílohe 1 ako etapu E-05-GO.  
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za predmet zmluvy vo 
výške 250 000,00 EUR (slovom: dvestopäťdesiattisíc 00/100 EUR). 

4.3.4. zhotoviteľ v termíne najneskôr do 15.3.2011 vystaví vo dvoch výtlačkoch faktúru 
na preddavok na cenu predmetu zmluvy, uvedenú v prílohe 1 ako etapu E-07-GO 
až  E-09-GO . Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za predmet 
zmluvy vo výške 650 000,00 EUR (slovom: šesťstopäťdesiattisíc 00/100 EUR). 

4.3.5. Ak zhotoviteľ do 3 (troch) mesiacov od pripísania sumy preddavku na cenu za 
predmet zmluvy na svoj účet v banke nezúčtoval predmet zmluvy v zmluvne 
stanovenom množstve, ktoré hodnotou zodpovedá minimálne výške poskytnutého 
preddavku na cenu, je povinný vrátiť objednávateľovi poskytnutý preddavok na 
cenu vo výške zodpovedajúcej finančnému objemu nesplneného záväzku najneskôr 
do uplynutia 3 (troj) mesačnej lehoty poskytnutia preddavku na cenu. Ak 
zhotoviteľ poverí vykonaním diela tretiu osobu (viď. čl. 5.1) nemá nárok na 
poskytnutie praddavku zo starany objednávateľa. Ďalšie preddavky, ak budú 
vyžadované, sa môžu poskytovať len po zúčtovaní predchádzajúcich..  

 
 

Nahrádza textom: 
 
 
 

4.3.Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách       
objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu takto: 

4.3.6. zhotoviteľ v termíne najneskôr do 15.4.2010 vystaví vo dvoch výtlačkoch faktúru 
na preddavok na cenu predmetu zmluvy, uvedenú v prílohe 1 ako etapy E-01-GO 
a E-02-GO. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za predmet 
zmluvy vo výške 500 000,00 EUR (slovom: päťstotisíc 00/100 EUR). 

4.3.7. zhotoviteľ v termíne najneskôr do 30.7.2010 vystaví vo dvoch výtlačkoch faktúru 
na preddavok na cenu predmetu zmluvy, uvedenú v prílohe 1 ako etapy E-03-GO 
až E-04-GO. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za predmet 
zmluvy vo výške 350 000,00 EUR (slovom: tristopäťdesiattisíc 00/100 EUR). 

4.3.8. zhotoviteľ v termíne najneskôr do 30.10.2010 vystaví vo dvoch výtlačkoch faktúru 
na preddavok na cenu predmetu zmluvy, uvedenú v prílohe 1 ako etapu E-05-GO.  
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za predmet zmluvy vo 
výške 250 000,00 EUR (slovom: dvestopäťdesiattisíc 00/100 EUR). 

4.3.9. zhotoviteľ v termíne najneskôr do 16.2.2011 vystaví vo dvoch výtlačkoch faktúru 
na preddavok na cenu predmetu zmluvy, uvedenú v prílohe 1 ako etapu E-06-GO 
až  E-08-GO . Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za predmet 
zmluvy vo výške 500 000,00 EUR (slovom: päťstotisíc 00/100 EUR). 

4.3.10. Ak zhotoviteľ do 3 (troch) mesiacov od pripísania sumy preddavku na cenu za 
predmet zmluvy na svoj účet v banke nezúčtoval predmet zmluvy v zmluvne 
stanovenom množstve, ktoré hodnotou zodpovedá minimálne výške poskytnutého 
preddavku na cenu, je povinný vrátiť objednávateľovi poskytnutý preddavok na 
cenu vo výške zodpovedajúcej finančnému objemu nesplneného záväzku najneskôr 
do uplynutia 3 (troj) mesačnej lehoty poskytnutia preddavku na cenu. Ak 
zhotoviteľ poverí vykonaním diela tretiu osobu (viď. čl. 5.1) nemá nárok na 

 



poskytnutie praddavku zo starany objednávateľa. Ďalšie preddavky, ak budú 
vyžadované, sa môžu poskytovať len po zúčtovaní predchádzajúcich..  

 
 
F.) Príloha č.1  k  ZoD  2010/151 sa  ruší  a nahrádza  sa  Prílohou č.1, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou    Dodatku č.4 k ZoD 2010/151 
 
 
 

Článok II.  
Záverečné ustanovenia 

 
 
 

 
1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a je 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 2010/151 LOT/002/10/DO zo dňa 13.4.2010. 
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 2010/151 LOT/002/10/DO zo dňa 13.4.2010 nedotknuté znením tohto 

dodatku ostávajú bez zmien a doplnkov. 
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.  
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené tento dodatok podpísať, že svoju vôľu uzavrieť tento dodatok 

prejavili slobodne, vážne a bez omylu a tento dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento dodatok podpísali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, dňa V Bratislave, dňa 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 
 
 
______________________ –––––––––––––––––––––-  
JUDr. Martin Dušanič Ing. Pavol Líška 
predseda predstavenstva a riaditeľ 
generálny riaditeľ 
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