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Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo č. 0101/2011 zo dňa 04.02.2011 

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
1. Nemocnica Poprad a. s. 
 
   Sídlo:   Banícka 803/28, 058 45 Poprad 
           Zastúpený: MUDr. Jozef Tekáč, podpredseda predstavenstva 
   Ing. Slavko Rodák, člen predstavenstva 

IČO:   36 513 458    
DIČ:   2022127657 
IČ DPH:  SK2022127657 

 Bankové spojenie:   
             Číslo účtu:                     
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10322/P 
     

(ďalej len „objednávateľ”) 
 

a 

 

2. adf, s.r.o. 
 
 Sídlo:   Moyzesova 46, 040 01 Košice 

Zastúpený:  Ing. Mgr. Art. Jaroslav Král, konateľ 
   Ing. Mgr. Art. Pavol Šimko, konateľ 
IČO:   36 582 786 
DIČ :   2021862579 
IČ DPH:  SK 2021862579 
E-mail:   info@adf.sk 

 Bankové spojenie:  
Číslo účtu:   
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15265/V 

 
 (ďalej len „zhotoviteľ”) 
 
 
Zmluvné strany podľa Čl. X Všeobecné dojednania, bod 10.3 Zmluvy o dielo č. 0101/2011 zo dňa 
04.02.2011 uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“), 
po vzájomnej dohode uzatvárajú Dodatok č. 1 k zmluve s nasledovným obsahom: 

 
 

Čl. II 
Predmet dodatku 

 
1. Článok V Čas plnenia predmetu zmluvy, bod 5.1.2. zmluvy sa me ní a znie:  

 
„5.1.2. Odovzdanie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. bod 2.1.2 – projektová dokumentácia pre 
realizáciu stavby: 

Do 30.06.2012. Objednávateľ sa zaväzuje vypracovaný predmet tejto zmluvy podľa čl. II bod 
2.1.2 – projektová dokumentácia pre realizáciu stavby prevziať a svojim podpisom 
zhotoviteľovi potvrdiť preberací protokol o prevzatí predmetu tejto zmluvy podľa čl. II bod 
2.1.2 – projektová dokumentácia pre realizáciu stavby.“ 

 
 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti. 
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2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 
3. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie Dodatku č. 1 podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení. 
 
4. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom 

vyhotovení. 
 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k zmluve uzatvorili na základe slobodnej vôle, určite, 

vážne a zrozumiteľne, nebol uzatvorený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
Dodatok č. 1 k zmluve si prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 
 

 
V  Poprade, dňa ........................             Vo Košiciach, dňa ........................ 

 
 
             

za objednávate ľa:     za zhotovite ľa: 
      
 

.................................     .................................... 
MUDr. Jozef Tekáč     Ing. Mgr. Art. Jaroslav Král 
podpredseda predstavenstva    konateľ 
Nemocnica Poprad, a.s.    adf, s.r.o. 
 
 
 
 
.................................     .................................... 
Ing. Slavko Rodák     Ing. Mgr. Art. Pavol Šimko, 
člen predstavenstva     konateľ 
Nemocnica Poprad, a.s.    adf, s.r.o. 
 

 


