
  

 DODATOK č. 1 

K ZMLUVE O DIELO č. 539/2016/OI 
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - 
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

( ďalej len „zmluva“) 
 

Čl. I 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
        1. Zriaďovateľ               : Ž i l i n s k ý    s a m o s p r á v n y    k r a j  
            Sídlo                           : Komenského 48, 011 09  Žilina 

            IČO                        : 37 808 427 

            DIČ  : 202 162 6695 

            Zastúpený   : Ing. Juraj Blanár,  predseda 

            Bankové spojenie           : Štátna pokladnica      
            Číslo účtu  : 7000503718/8180 

                                                   IBAN SK 13 8180 0000 0070 00503718                                   

            Osoby oprávnené jednať v : 
          - zmluvných veciach     : Ing. Juraj Blanár, predseda 

      - realizačných veciach  :  Ing. Jozef Štrba  

    Vladimír Majtán, Ing. Milan Kopera 

         Telefonický kontakt         :  041/5032 129, 5032 436, 5032 435 

            E-mail. adresa                  :  investicne@zilinskazupa.sk  

 

         2. Správca                                  : Dolnooravská nemocnica s poliklinikou  
           MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín 

 Sídlo  :  Nemocničná ulica 1944/10, 026 14 Dolný Kubín 

 Zastúpený       :  PhDr. Jozef Mintál, MBA, riaditeľ 

 Oprávnený konať vo veciach: 
 - zmluvných       :  PhDr. Jozef Mintál, MBA 

 - technických       :  Ing. Ján Strežo 

 IČO        :  00634905    

  DIČ             :  2020563754 

 IČ DPH       :  SK2020563754 

  Bankové spojenie                      :  Štátna pokladnica 

   Číslo účtu                                  :  SK17 8180 0000 0070 0048 1045 

   Telefón                                      :  043 5801/208 

   Email                                         :  Jozef.mintal1@gmail.com  
 

( ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len  ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)  
 

Zhotoviteľ: : HASTRA s.r.o 

Sídlo : Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina 

IČO : 31 606 296  

IČ DPH : SK2020446098 

Zastúpený : Ing. Milan Hanuliak, konateľ 

Bankové spojenie : VÚB, a.s. 
Číslo účtu  : 2769519556/0200 

Osoby oprávnené jednať v   

-zmluvných veciach : Ing. Milan Hanuliak, konateľ 

-realizačných veciach : Ing. Radovan Čepeľa, riaditeľ divízie I. 



2 

Telefón : 0907 850 317 

Email : hastra@hastra.sk  

Zapísaný v registri       : v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.                             

Sro, vl. č. 1898/L 

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)  

PREAMBULA 
 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.06.2016 Zmluvu o dielo č. ŽSK: č. 539/2016/OI (ďalej ako 
„ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa 
stavebné práce na Diele: „Dolnooravská nemocnica s poliklinikou, MUDr. L. N. Jégeho Dolný 
Kubín – urgentný príjem“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 4 mesiacov od písomného prevzatia 
staveniska zhotoviteľom.  Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. III. bod 3.3, Čl. IV bod 4.4 
zmluvy v spojení s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu potreby 
vykonania stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné a ktorých potreba vykonania vyplynula z 
okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. 
Z dôvodu potreby vykonania stavebných prác je potrebné predĺžiť aj termín vykonania diela. Na 

základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.  
 

Čl. II    

Predmet dodatku 
 

1. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 k ZoD č. 539/2016/OI sú stavebné práce (naviac práce), 
ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tohto dodatku (Zdôvodnenie potreby naviac prác 
stavby). 

 

2. Celková cena za dielo podľa ZoD 539/2016/OI bez DPH:   235.997,92 EUR  

Cena DPH: 20 %           41.199,58 EUR 

Cena spolu s DPH:          283.197,50 EUR 

 

3. Cena za nerealizované práce v zmysle ZoD č. 539/2016/OI, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 

tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške: 
 

Cena bez DPH:                             6.439,11 EUR  

Cena DPH: 20 %                                         1.287,82 EUR  

Cena spolu s DPH:                    7.726,93 EUR 

 

4. Cena za naviac práce, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 3 tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá 
v celkovej výške: 
 

Cena bez DPH:                    40.904,53 EUR  

Cena DPH: 20 %                                   8.180,91 EUR  

Cena spolu s DPH:                    49.085,44 EUR 

 

5. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Čl. III. Miesto a 

termíny realizácie Diela bod  3.2 v časti realizácie Diela mení a dopĺňa nasledovne: 
 

„vykonanie Diela (ukončenie prác) do 15.02.2017“  

 

6. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Čl. IV  Cena za dielo  

bod  4.1  mení a dopĺňa nasledovne: 
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„Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy  

v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:  

 

Celková bez DPH:         270.463,34 EUR 

Cena DPH:           54.092,67 EUR 

Cena spolu s DPH:        324.556,01 EUR 

 

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase 

fakturácie.“   

 

7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.   
 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri 
vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení Dodatku č. 1.  

 

2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými  zmluvnými stranami 
 

3. Súčasťou Dodatku č. 1 sú: 
 

- Príloha č. 1: Zdôvodnenie potreby naviac prác stavby 

- Príloha č. 2: Krycí list rozpočtu (rozpočet) – nerealizované práce 

- Príloha č. 3: Krycí list rozpočtu (rozpočet) – naviac práce 

 

V Žiline dňa 28.11.2016          V Žiline dňa 28.11.2016 

 

Za zhotoviteľa :     Za objednávateľa : 
 

 

 

 

 

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

HASTRA s.r.o.      Žilinský samosprávny kraj   
Ing. Milan Hanuliak, konateľ,v.r.                         Ing. Juraj Blanár, predseda,v.r 

                                                                  

       Za správcu : 
 

 

 

 

 

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

        PhDr. Jozef Mintál, MBA, riaditeľ,v.r. 


