
DODATOK č. 2 

K ZMLUVE O DIELO č 08/2018/SP 
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -  Obchodného zákonníka 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

(ďalej len “zmluva”) 

 

 

Z m l u v n é    s t r a n y 
 

Objednávateľ:   

 

Názov:    Dolnooravská nemocnica s poliklinikou  

MUDr. L. Nádaši - Jégého Dolný Kubín  

Sídlo:    Nemocničná ul. 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 

IČO:     00 634 905  

DIČ:     202 0563754  

Zastúpený:   PDr. Jozef Mintál, MBA - riaditeľ 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  

Číslo účtu:   7000418037/8180 

IBAN:    SK39 180 0000 0070 0048 1037  

Osoby oprávnené jednať v:  

- zmluvných veciach:  PhDr. Jozef Mintál, MBA 

- realizačných veciach:  Ing. Ján Strežo 

 

Telefonický kontakt:  043/5801 202 

043/5801 562 

 

(ďalej v texte zmluvy ako “Objednávateľ”) 
 

a 

 
Zhotoviteľ:    

 

Názov:    TLM INVESTMENT, s.r.o. 

 

Sídlo:     Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava 

IČO:     46 250 956 

IČ DPH:   SK2023309739 

DIČ:     2023309739 

Zastúpený:   Mgr. Marcela Majdišová, konateľka spoločnosti 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava 

Číslo účtu:   SK76 0900 0000 0050 7366 0168 

Osoby oprávnené jednať v:  

- zmluvných veciach:  Mgr. Marcela Majdišová 

- reealizačných veciach:  Ing. Peter Hlavatík (stavbyvedúci) 

Telefón:   +421 918 966 099 

Email:    tlminvestment@tlminvestment.sk 

Zapísaný v registri:  OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 74728/B 

  

(ďalej  v texte zmluvy len ako “Zhotoviteľ”) 

 

 
 

 

 

mailto:tlminvestment@tlminvestment.sk


2 

 

PREAMBULA 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.8.2018 Zmluvu o dielo č. 08/2018/SP (ďalej ako “ZoD “ alebo 

“zmluva”, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: 

“Stavebné úpravy - Rekonštrukcia hygienických zariadení v nemocnici” (ďalej len “Dielo”) v termín do 

4 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom . Dodatkom č. 1 zo dňa 13.11.2018  k 

ZoD z dôvodu prác naviac sa okrem cena za práce naviac predĺžila aj doba na vykonanie diela (do 6 

mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom). T.j. do 31.10.2019 .Tento Dodatok č. 2 

je uzavretý podľa Čl. X ZoD. 

 

Čl. II. 

Predmet dodatku 

 

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 2 k zmluve je skutočnosť, že zhotoviteľ nemohol realizovať 

práce na vykonaní diela z dôvodu neuvoľnenia priestorov na  ortopedickom oddelení pre neodkladné 

operácie a ošetrenia pacientov pre ktorých neboli náhradné priestory . Na základe uvedeného sa v Čl. III 

Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela, v bode 3.2, v časti vykonania 

Diela a v Dodatku č. 1 v Čl. II, v bode 5 mení tak, že znie: 

 

“Vykonanie Diela: do   21 dní  odo dňa doručenia písomného vyzvania DONsP zhotoviteľovi na 

pokračovanie prác ”, nakoľko počas realizácie diela sa vyskytli skutočnosti, ktoré nedovoľujú ďalej 

pokračovať v realizácii diela. 

 

 
Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č 2 je vypracovaný v troch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia,  

zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

 

2. Tento dodatok č 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť  

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia postupom podľa zákona č 211/2000 Z.z. o slobodnom  

prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

V Dolnom Kubíne dňa 30.10.2019 

 

 

Za objednávateľa:        Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

...........................................                                 ............................................ 
Dolnooravská NsP Dolný Kubín    TLM Investment, s.r.o. 

PhDr. Jozef Mintál, MBA, riaditeľ    Mgr. Marcela Majdidšová, konateľ                                
   


