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Článok 1 

Zmluvné strany 
 

Zhotovite ľ: Chemkostav, a.s.  
                                sídlo : K.Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce 

IČO :  36 191 892   
   IČ DPH: SK 202 0039780 

BANKOVÉ SPOJENIE: VÚB, a.s. 
č. účtu:  
ČSOB, a.s. 
č. účtu: 
OTP Banka, a.s. 
č. účtu: 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1,  vo vložke 
č. 1079/V, v oddiely Sa 

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 
     

( ďalej len  „predávajúci“  alebo „zhotovite ľ“  ) 
 

a 
 
Objednávate ľ:        Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Preš ov  

sídlo : Hollého 14, 081 81 Prešov  
IČO :  00 610 577 

   DIČ : 202 128 1559   
   IČ DPH: SK 202 128 1559 

BANKOVÉ SPOJENIE: Štátna pokladnica, 
č. účtu:  

Štátna príspevková organizácia zriadená zriaďovacou listinou MZ SR, 
zo dňa 14.06.1991, pod č. 1970/1991 – A/XI – 1 
 

Zastúpený:   MUDr. Ľubomír Jacko – riaditeľ 
 

( ďalej len „kupujúci“  alebo „objednávate ľ“  ) 
 
 

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

 
Zmluvné strany sa v zmysle ods. 3 Čl. II 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 Pôvodné znenie ods. 2 v Čl. III 1. časti Zmluvy s názvom „Podmienky dodania“ sa 

vypúšťa  a  nahrádza sa  nasledovným novým znením: 
 
 

Čl. III 
Podmienky dodania 

 
2. Predávajúci je povinný po dodaní prístrojového v ybavenia do miesta 

dodania toto prístrojové vybavenie nainštalova ť, uvies ť do prevádzky, vykona ť 
skúšobnú prevádzku a riadnym spôsobom zaškoli ť poverených zamestnancov 
kupujúceho oh ľadne obsluhy prístrojového vybavenia najneskôr 30 d ní pred 
ukon čením platnosti zmluvy o dielo zo d ňa 16.03.2011. O zaškolení spíšu oprávnení 
zástupcovia predávajúceho a kupujúceho záznam.  

 
2.2 Pôvodné znenie ods. 5 v Čl. III 1.časti Zmluvy s názvom „Podmienky dodania“ sa 

vypúšťa a  nahrádza sa  nasledovným novým znením: 
 
 

Čl. III 
Podmienky dodania 

 
5. Momentom dodania prístrojového vybavenia kupujúc emu prechádza 

nebezpe čenstvo škody na prístrojovom vybavení a  vlastnícke  právo 
k prístrojovému vybaveniu z predávajúceho  na kupuj úceho. 

 
2.3  Pôvodné znenie ods. 5 v Čl. IV 1.časti Zmluvy s názvom „Kúpna cena a platobné 

podmienky“ sa  vypúšťa a nahrádza sa  nasledovným novým znením: 
 

Čl. IV 
Kúpna cena a platobné podmienky 

 
5. Kúpnu cenu za prístrojové vybavenie sa kupujúci zaväzuje zaplati ť 

predávajúcemu na základe faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doru čenej 
kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystavi ť faktúru najneskôr do 15 dní odo 
dňa dodania prístrojového vybavenia kupujúcemu po spl není záväzku 
predávajúceho v rozsahu pod ľa čl. I. bod 2 prvej časti zmluvy. Splatnos ť faktúry je 
do 120 dní odo d ňa jej doru čenia kupujúcemu, bezhotovostným prevodom na ú čet 
predávajúceho uvedený na faktúre.  

 
2.4 Pôvodné znenie ods. 6 v Čl. IV 1.časti Zmluvy s názvom „Kúpna cena a platobné 

podmienky“ sa vypúšťa a nahrádza sa  nasledovným novým znením: 
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Čl. IV 
Kúpna cena a platobné podmienky 

 
6. Prílohou každej faktúry vystavenej predávajúcim musí by ť preberací protokol  

a dodací list.  
 

2.5  Pôvodné znenie ods. 3 v Čl. V 1.časti Zmluvy s názvom „Zodpovednosť za vady,  
záruka“ sa vypúšťa a nahrádza sa  nasledovným novým znením: 

 
 

Čl. V 
Zodpovednosť za vady, záruka 

 
3. Predávajúci  týmto poskytuje na prístrojové vyba venie záruku v d ĺžke  pod ľa 

typu prístrojového vybavenia, najmenej však po dobu  24 mesiacov. Záru čná doba 
na konkrétne prístrojové vybavenie bude uvedená v z áručnom liste, ktorý bude 
súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie. Záru čná doba za čína plynú ť u 
prístrojového vybavenia dodaného kupujúcemu do 31.1 2.2011 dňom  dodania 
predmetného prístrojového vybavenia  kupujúcemu a u  prístrojového vybavenia 
dodaného kupujúcemu po 31.12.2011 d ňom uvedenia predmetného prístrojového 
vybavenia  do prevádzky v mieste dodania, pri čom záru čná doba plynie samostatne 
vo vz ťahu ku každému z dodaného prístrojového vybavenia. Zárukou preberá 
predávajúci zodpovednos ť najmä za to, že prístrojové vybavenie bude po 
dojednanú dobu spôsobilé na užívanie na dojednaný ú čel a bude bez vád. 
Predávajúci bude na vlastné náklady zabezpe čovať záručný servis.  

 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
3.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 
3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú naďalej platné 

a účinné bez zmeny. 
 

3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami 
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni  jeho zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv.  
 

3.4 Tento dodatok ku Zmluve je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých každý má 
hodnotu originálu. Po podpísaní dodatku obdrží štyri vyhotovenia objednávateľ 
a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ. 

 
3.5 Zmluvné 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. 
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          V Prešove dňa .................2011  V Michalovciach dňa ...................2011 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................... 

objednávate ľ 
FNsP J.A. Reimana Prešov 

MUDr. Ľubomír Jacko 
 riaditeľ 

 

............................................................... 
zhotovite ľ 

         Chemkostav, a.s. 
           


