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DDooddaattookk  čč..  77    
kk  zzmmlluuvvee  oo  ddiieelloo  

uzatvorenej v zmysle  zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ObchZ“) 

_________________________________________________________________ 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
Objednávate ľ: Slovenská republika - Fakultná nemocnica s polikl inikou J.A. 

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

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

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

Zastúpený:   MUDr. Radoslav Čuha, MPH, MBA– riadite ľ  
 

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

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

IČO :  36 191 892 
DIČ:  2020039780 
IČ DPH: SK 2020039780 
BANKOVÉ SPOJENIE: 
 
 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 
oddiel: Sa, číslo vložky: 1079/V 

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 „zhotovite ľ“ alebo aj „predávajúci“ ) 

 
sa ďalej uvedeného dňa dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 7  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.,  článku 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 V čl. VI. Povinnosti a práva zhotoviteľa, 2. časti Zmluvy sa dopĺňa nový odsek 7, ktorý znie 
nasledovne: 

 
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje v spolupráci s projektantom vypracovať kontrolný  a 

skúšobný plán verejnej práce v zmysle platných predpisov. A ďalej sa zhotoviteľ 
zaväzuje spolupracovať s projektantom pri  spracúvaní plánu  užívania verejnej  
práce  tak,  aby  počas  jej  užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej 
poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania bude obsahovať 
pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv 

 
2.2 V čl. VII. Povinnosti a práva objednávateľa, 2. časti Zmluvy sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý 

znie nasledovne: 
 
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať zhotoviteľovi 5 % z dohodnutej ceny diela do 

doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, t. j. do doby odstránenia 
všetkých vád, ktoré boli zistené, spísané v Preberacom konaní (pri odovzdaní a 
prevzatí stavby) a následne zhotoviteľom odstránené v termíne dohodnutom zmluvnými 
stranami. Objednávateľ zadržanú sumu, ktorá predstavuje 5 % z dohodnutej ceny diela 
uhradí zhotoviteľovi najneskôr do 15 dní po písomnom potvrdení objednávateľa 
o odstránení všetkých vád zistených v Preberacom konaní (pri odovzdaní a prevzatí 
diela).  

 
2.3 Vzhľadom na zmenu oprávnených výdavkov, neoprávnených výdavkov a celkových 

výdavkov pri jednotlivých položkách rozpočtu stavby - Internistický monoblok na základe  
zmien rozsahu stavebných prác vzniknutých počas realizácie projektu sa zmluvné strany  
uzniesli na novej „Rekapitulácii – Zmena 4 FNsP J.A.Reimana Prešov  -  Internistický 
monoblok“, v ktorej sú zapracované všetky zmeny dotknutých položiek a ktorá tvorí prílohu 
č. 1 k tomuto dodatku.     

 
2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č. 5 (Ocenený výkaz výmer) k Zmluve 

podpisom tohto dodatku stráca platnosť v plnom znení a nahrádza sa novou Prílohou č. 5 
(Ocenený výkaz výmer) k Zmluve, ktorý je úplný a záväzný  a zároveň zahŕňa aj cenu za 
technológiu podľa Prílohy č. 3 k Zmluve. 
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Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
3.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a jeho neoddeliteľnou súčasťou je 

príloha č.1 (Rekapitulácia – Zmena 4 FNsP J.A.Reimana Prešov  -  Internistický 
monoblok) a nová Príloha č. 5 k Zmluve. 

 
3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú naďalej platné 

a účinné bez zmeny. 
 
3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po 
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 
3.4 Tento dodatok ku Zmluve je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každý má hodnotu 

originálu. Po podpísaní tohto dodatku obdrží každá zo zmluvných strán po jednom 
vyhotovení a dve sú určené pre Ministerstvo zdravotníctva SR. 

 
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. 

 
V Prešove, dňa  

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

FNsP J.A. Reimana Prešov 
MUDr. Radoslav Čuha, MPH, MBA 

 

.                           
........................................................ 

zhotovite ľ 
Chemkostav, a.s. 
Ing. Patrik Sabov 

podpredseda predstavenstva 
 

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

Chemkostav, a.s. 
Ing. Stanislav Janič 

podpredseda predstavenstva 
 


