
Dodatok č. 1 
k  

Zmluve o dielo č. UVN-36-62/2019-062 zo dňa 27.09.2019 
 

 
Objednávateľ:    Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN 
Sídlo:  Ulica generála Miloša Vesela č. 21, 034 26  Ružomberok 
V zastúpení: MUDr. Peter Vaněk - riaditeľ 
IČO:  319 364 15 
DIČ: 22020590187 
IČ DPH: SK2020590187 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu IBAN:                 

    (ďalej len "Objednávateľ") 
 

a 
 
Zhotoviteľ:  KLIMATI-ČP, spol. s r.o. 
Sídlo:  Železničná 17, 920 01  Hlohovec 
V zastúpení: Mgr. Ivan Čulák – konateľ 
 Mgr. Erika Moravčíková - konateľka 
IČO:  34112421  
DIČ:  2020397313 
IČ DPH:  SK2020397313 
Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 814/T  
Bankové spojenie:  ČSOB a.s. 
Číslo účtu IBAN:  SK25 7500 0000 0005 1106 6503  

    (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
................................................................................................................................................................... 
 

I. Preambula 
 
1. Medzi zmluvnými stranami bola ako výsledok postupu zadávania podlimitnej zákazky podľa § 

113 a nasl. zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na 
predmet zákazky (stavby) s názvom Stavebné úpravy a prístavba angiografického pracoviska 
ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica,  uzavretá dňa 27.09.2019 Zmluva o dielo č. UVN-
36-62/2019-062, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre objednávateľa dielo 
v súlade s článkom III Zmluvy o dielo.  

2. Po začatí realizácie diela došlo k potrebe doplňujúcich stavebných prác.  
Celkový vplyv uvedených zmien na cenu diela je navýšenie o 92 576,03 EUR bez DPH. 

3. Z dôvodov uvedených vyššie zmluvné strany uzatvárajú, podľa Článku V bod 6 a 7 Zmluvy o dielo 
a  § 18  zák. č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní, tento Dodatok č. 1, ktorým sa zmluva mení 
nasledovne: 

 
II. Predmet dodatku 

 
 
1. V článku V. sa bod 2 zmluvy ruší a nahrádza novým nasledovným znením: 

 
Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne: 
základ ceny pre DPH:  714 390,86 EUR 
DPH 20%:  0,00 EUR 



Celková cena za dielo s DPH:  714 390,86 EUR 
Slovom: Sedemstoštrnásťtisíctristodeväťdesiat eur osemdesiatšesť centov. 

 
2. Príloha č. 1 (Ocenený výkaz výmer) sa dopĺňa o doplňujúce stavebné práce Výkazom 

výmerom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. 
 
 

III. Záverečné ustanovenia dodatku  
 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. UVN-36-62/2019-062 zo dňa 27.09.2019 zostávajú 
nezmenené. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z čoho 
Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a jeden originál obdrží Zhotoviteľ. 

3.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali a že, tak ako je vyhotovený, zodpovedá 
ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne prejavili, na dôkaz 
čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov. 

4.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, podľa § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka v spojení so zák. č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
za Zhotoviteľa: KLIMATI-ČP, spol. s r.o.   za Objednávateľa  
 
V Hlohovci dňa  9.4.2020    V Ružomberku, dňa  8.4.2020 
 
 
 
.................................................................   ………………………..........................................  
Mgr. Ivan Čulák      MUDr. Peter Vaněk 
konateľ       riaditeľ 
  
       
……………………………………............................. 
Mgr. Erika Moravčíková 
konateľka 
 
 
 
 
Príloha: 
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


