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D o p l n o k  č. 3  

ku Zmluve o dielo  č. 2011/100 uzatvorenej medzi objednávateľom Slovenskou republikou, 
Ministerstvom obrany SR, Úradom pre investície a akvizície, Bratislava a  zhotoviteľom Vojenským 

opravárenským podnikom Trenčín a.s., Kasárenská 8, 91105 Trenčín. 
 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že  Zmluva o dielo  č. 2011/100 zo dňa 15.12. 2010 sa  v súlade 
s ustanovením čl. IX. bod 9.2. mení a dopĺňa takto: 
 
A) V článku Článok IV. Zmluvná cena  
 
-   v bode 4.3.  Pri plnení predmetu zmluvy v roku 2011 sú zmluvné strany viazané vyčleneným 

finančným limitom  863 000,00 EUR s 20% DPH (osemstošesťdesiattritisíc, 00/100 EUR)  na 
opravy a zabezpečenie náhradných dielcov. 

      Finančný limit uvedený je  pri plnení predmetu tejto zmluvy neprekročiteľný. 
 
B) V prílohe 1 - Zoznam techniky a materiálu  v operácii  ISAF  
- Do „Zoznamu techniky a materiálu  v operáciu  ISAF“ sa doplňuje nasledovný materiál: 

 
P.č. VČM Typ kontajnera Ev. číslo 
1. 0105009000008 Stanica rádiová RF-13 9809014, 110376,9029, 9063 
2. 0665002300230 Nabíjač univerzálny NU 1301 0303208 
3. 0106003190001 Chladiarenský kontajner ISO IC K05408YH000026 

 
C) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo  č. 2011/100, ktoré nie sú dotknuté týmto doplnkom   

ostávajú v platnosti bez zmeny. 
 
D) Tento doplnok nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a je neoddeliteľnou 
súčasťou Zmluvy o dielo č. 2011/100. Tento doplnok sa povinne zverejňuje v súlade so 
zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964  Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Doplnok je vyhotovený 
v štyroch vyhotoveniach. Jedno  vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia objednávateľ. 

 
 
V Trenčíne, dňa                              V Bratislave, dňa 
 
Za zhotoviteľa:                                                                                          Za objednávateľa: 
 
 
 
 
 Ing. Pavol BLAŽEJ                                                                        Ing. Pavol LÍŠKA    
predseda predstavenstva                                                                           riaditeľ 
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