
Dodatok c > 9
k Zmluve o dielo zo dňa 16.03.2011

uzatvorený v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Článok 1 
Zmluvné strany

Objednávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
sídlo: Hollého 14, 081 81 Prešov 
IČO: 00 610 577 
DIČ: 202 128 1559 
IČ DPH: SK 202 128 1559
Štátna príspevková organizácia zriadená zriaďovacou listinou MZ SR,

Zastúpený:
zo dňa 14.06.1991, pod č. 1970/1991 - A / X I - 1  
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH -  riaditeľ

Zhotoviteľ:

(ďalej len „kupujúcľ alebo „objednávateľ) 

a

Chemkostav, a.s.
sídlo: Karola Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce 
IČO: 36 191 892 
IČ DPH: SK 202 0039780
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 
oddiel: Sa vložka č. 1079A/

Zastúpený: Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva 
Ing. Stanislav Janič, podpredseda predstavenstva 
Ing. Milan Dunaj, podpredseda predstavenstva 
Ing. Patrik Sabov, člen predstavenstva 
Ing. Viliam Paľo, člen predstavenstva
Spôsob konania: Za spoločnosť konaiú a písomnosti zakladaiúce práva 
a povinnosti spoločnosti podpisujú dvaja členovia predstavenstva 
spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť predseda alebo 
podpredseda predstavenstva

(ďalej len „predávajúci1 alebo „zhotoviteľ)

sa ďalej uvedeného dňa dohodli, že uzatvárajú tento dodatok č. 9 k Zmluve o dielo zo dňa
16.03.2011 za nasledovných podmienok:
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Článok 2 
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v zmysle ods. 3 Článku II „Záverečné ustanovenia“ 3. časti Zmluvy 
o dielo zo dňa 16.03.2011 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“) dohodli na 
týchto zmenách a doplnkoch Zmluvy.

2.1 Dopĺňajú sa nové odseky 8 a 9 v článku VI. „Povinnosti a práva zhotoviteľa“ 2. 
časti Zmluvy nasledovne:

8. V súlade s prílohou č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky, článku 2, bodu 18 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č 38/2010/OPZ- 
Z2811022001001 zo dňa 01.07.2010 uzatvorenej medzi Ministerstvom 
zdravotníctva Slovenskej republiky a objednávateľom (ďalej len „Zmluva 
o poskytnutí NFP‘) sa zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 
súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami podľa tejto Zmluvy 
o dielo, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
oprávnenými osobami v zmysle článku 12 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

9. Oprávnenými osobami v zmysle článku 12 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 
sú najmä: Ministerstvo zdravotníctva SR a ním poverené osoby; Útvar následnej 
finančnej kontroly a nimi poverené osoby; Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná 
Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; Orgán 
auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby; Splnomocnení 
zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; Osoby prizvané 
orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami 
a účinnosť nadobúda v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších priestorov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv.

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení neskorších dodatkov, nedotknuté týmto 
dodatkom č. 9 zostávajú naďalej platné a účinné bez zmeny.

3.4 Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každý má hodnotu 
originálu. Po podpísaní dodatku obdrží každá zo zmluvných strán dve vyhotovenia.
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/nluvné strany prehlasujú, že na právne úkony sú plne právne spôsobilé a že obsah 
dodatku sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej 
vôle, že dodatok neuzavreli v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Prešove dňa V Michalovciach dňa 4

objednávateľ
FNsP J. A. Reimana Prešov

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
riaditeľ

zhotoviteľ 
Chemkostav, a.s. 

Ing. Milan Dunaj /
podpredseda predstavenstva a.s

zhotoviteľ 
Chemkostav, a.s. 

Ing. Stanislav Janič
podpredseda predstavenstva a.s.
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