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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.3 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 Znenie ods. 1 v 2. časti Zmluvy s názvom „Zmluva o dielo“ sa dop ĺňa o nový 
odsek s nasledovným znením: 

2. ČASŤ 
Zmluva o dielo 

 
1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať na stavbe „FNsP J. A. Reimana Prešov – 

Internistický monoblok“ za podmienok stanovených v zmluve a v rozsahu podľa prílohy č. 
1 k tomuto dodatku prekládku 6 ks silnoprúdových káblov, výkopy a 4 ks mikropilót. 
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že zhotoviteľ nebude realizovať 2 ks vŕtaných pilót 
v zmysle prílohy č. 1 k tomuto dodatku tzn. že predmet plnenia  zmluvy sa poníži 
o realizáciu 2 ks vŕtaných pilót.  

 
 

2.2  Ods. 2 v Čl. II 2.časti Zmluvy s názvom „Cena predmetu zmluvy“ sa dop ĺňa 
o nový odsek s nasledovným znením :  

Čl. II 
Cena predmetu zmluvy 

 
2.1 Cena za predmet plnenia uvedený v ods. 1.1 v 2. časti Zmluvy s názvom              

„ Zmluva o dielo“ zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa pri realizácii, je určená podľa rozpočtu 
( príloha č. 1 k tomuto dodatku ) a činí: 

 
Cena za práce pod ľa dodatku č. 1:  
Bez DPH:    130 415,88 € 
DPH:       26 083,18 € 
S DPH:     156 499,06 € 
 
Rekapitulácia: 
Cena podľa ZoD:   26 199 000,57 € s DPH 
Cena podľa dodatku č. 1:       156 499,06 € s DPH 
Cena diela celkom:   26 355 499,63 € s DPH 
 

 
Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
 
3.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
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3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení neskorších dodatkov, nedotknuté týmto 
dodatkom č. 3, 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 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 ( Rozpočet ). 
 
3.5 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. 

 
3.6 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. 

 
          V Prešove dňa .................2011  V Michalovciach dňa ...................2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ....................................................... 
    zhotovite ľ 
           Chemkostav, a.s. 

             

............................................................... 
objednávate ľ 

FNsP J.A. Reimana Prešov 
MUDr. Ľubomír Jacko 

 riaditeľ 
 

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

         Chemkostav, a.s. 
  
       


