
Dodstok č, 1
k Zmluve o dielo č. 202110092

uzatvorenej dřLa 26.05.2021 v zmysle § 536 a nasl. zikona č. 5 |3l199l Zb. Obchodného zikonnika
v mení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný záLkonník") a zi&ona 34312015 Z.z. o verejnom
obstanávaní a o zrrrene a dop|není ni€ktoďch ákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej v texte aj len ,Zíúuva o dielo")

zmluvné §tran!,

l . l objednáv8tel'
obchodné meno:
Sídlo:
Štarutárny zistupca:
ICO:
DIČ:
Bankové §pojenie:
IBAN:
osoba opévnená konat'
vo veciach technických:
Tel.:
E-mail:

(ďalej len "Objednávateř")

1.2 Zlotoitel
obchodné meno:
§ídlo:
Štafutámy zisfupca:
Ičo:
DIČ:
lč DPH:
Osoba opévnená konať
vo veciach technických:
Tel.:
E-mail:

(d alej len "Zhotoviter")

Zmluvné strany po vájomnej
26.05.202l týmto dodatkom č.

Nemocuici 3 poliklinikou Myjrva
Staromyjavská 59, 907 0t Myjava
PhDr. Elena Šteíiková MPH, poverená ňadenim
006l072l
202l039988
Štátna pokladnica
sK98 8l80 0000 0070 005l 0ó27

Ing. lubomíI Krč
034169 

,I9 2l2
lubomir.krc@nspmfiava. sk

APM, §.r.o.
Teplická l, 83l 02 Bratislava
Akad. arch. Jozef Mťav€c, konate1'
47234792
2023299080
sK2023299080

Ákad. arch. Jozef Mravcc
0907 725 2l3
jmravec@nextra.sk

dohode dopÍňajú a upralujú Zmlulu o dielo ě. 202llo092 za dša
l (ďalej len ako ..Dodatok".; nas|edovne :



PREAMBULA

Zmluvné shany uzaworili Zmluw o dielo, ktorej predmetom je qpracovanie projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie/ohláseoie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu
v allysle §tavebného zákona s názvom: ,,PD - Rekonštrukcia operačných sál a chirugického
oddeleniď' (PD pre stavebné povolenie v podrobno§tiach realizačného projektu witane inžinierskej
čirmosti, ktolej výsledkom je zabezpečenie právoplatného stavebného provolenia)" (ďalej len
"Dielo').

Počas realiácie predmefu Zmluw o dielo nastali viacere dopredu nezíriirne a nepredvídateťné
skutočnosti, ktoé spósobili nutnosť prijatia dodatku k Zmluve o dielo z nasledovných dóvodov:

Počas realizáci€ zÁkazrx jeJ Zhotoviterom došlo dňa 02.09.202l k pokynu objednávatel'a na
prerušenie pnic z dóvodu pripravovaného náwhu zíkona o kategoriácii u§tavnej zdravotnej
staro§tlivosti a o anene a doplnení niektoďch ákonov, v ztení neskoršich predpisov, ktor,ý sa
momenáne lacháróza v legislatívnom procese. Nakorko nie je v súčasnosti zrejmá informácia
o pre§nej šp€cifikácii a potíebe qpracovania predmetn€j Zákazky v nadv?izítosti na pripravovanú
no\Ti kategoŤiáciu nemocníc a nrisledne optimaliáciu siete nemocníc, práce na ákazke boli
prelušené a obnovenie pnic bude vykonané až po dosfupno§ti podrobnejšich informácií
o pripravovanej reforme zdravotníctva. Po obnovení pníc bude termín dokončenia Diela posrrnutý
o počet dní, počas ktorých bola zákad<a perušení.

Na základe vyššie uvedeného sa ustanovenie Zmlulry o dielo oMadne času plnenia predmeiu
zrnluvy mení tak, že zobl adňuje čas, po ktoď budú pnice na realizicii Diela pozastavené z dóvodu
absencie informácií o presnej podobe reformy zdTavotníctva ajej dopade na čiímosť objednávateťa.

Z dóvodu čiastkového vykonania predmetu Zmlwa o dielo objednávateťom do termínu prerušenia
pnic, budú predmetné pác€ faknrrované ZhoúoviteFom objedíLávalel'ovi v sume 17.280 EUR s
DPH. Zmena Zmlwy o dielo zohladňujúca čia§tkové plnenie je tiež predmetom tohto Doda&u.

Uvedené zíneny vznikli na zí,Idade neoěakávaných skutočností v čas€, kedy bola už platná a účimá
Zmluva. V čase vyhlrásenia verejného obstanívania neboli tieto skutočnosti zrrIíme a nebolo ich
možné ani predvídať. Bolo preto potrebné zabezpďiť dostatočný časový rozsah na realiaáciu celého
diela. Zmena temínu dodania ryplynula z okolnosti, ktoré objednávaúer nemohol pri vynaložení
náleátej starostlivosti predvídať a anenou sa nemení charakter Zí uly.

preanet aláaat*u t. t
l. v Článku Iv. ,,Ča§ zhotoveDir" sa na konci odseku 1 doplňuje nasledujúci text:

,,Termíny áotov€nia v oboch častiach tak projektovej dokumentácie, ako aj inžinie§kej činnosti sa
primerane predláa aj v pripade, ak práce na Diele boli na základe požiadavky objednávateťa
prerušené z dóvodu absencie informácií o podobe pripravovanej reformy zdťavotníctva ajej dopade
na čirmosť objedn ivatel'a. V takom pripade budú pnice na áotoveni Diela obnovené až potom,
čo budú objednávatel'ovi dosfupné podrobné informácie o dopade pripravovanej reformy
zdraÝotníctva na jeho čirmosť. Presrr,á špecifrkrácia predíženia terminu z vyššie uvedeného dóvodu
bude predmetom samostatného dodatku k zmluve.".

2. V článku Iv. .Čas zhotovenir( sa odsek 2 meni tak, že po novom anie:

,l. Dokončené Dielo v každej jeho ča§ti (Čiastkové vyhotovenie projektovej dokum€núície
ziealizovatrc do prerušenia realizácie Diela na pokyn objednávateFa; Dokonč€nie projektovej



dokumentácie realizované po obnovení realizicie Diela na pokyn Objedrr.ávaleťa; Inžinierska
činnosť) v rozsahu tejto zrr uly pr€beňe objednávatel' protokolom o odovzdaní a plevzati Diela.
Deň podpisu priebežrého protokolu mrluvnlími sřanaíni sa považuje za deň odovzdania pdslušnej
časti projektovej dokumentácie, deň podpisu áverďného protokolu Zmluvnými stranami sa
považuje za deň odovzdania Diela.".

3. v Článku vl. 'FiDrncovtni€" sa odsek l mení tak, že po novom mie:

"l. Na zíklade lyhotoveného protokolu o odovzdani a prevzatí Diela a Objednávatefom písomne
odsriNaseného súpisu rykonaných prác doručí ZhotoviteL objednávat€lovi fakniLry, ktoré budú mať
ákonom poádované ná€žitosti a budú lY§taveí!é v srllade so Zmluvou, spolu s vyhotoven]im
proúokolom o odovzdaní a prevzatí Diela ako neoddeliiel'nou súčasťou fakóry, a to

a) po aealizovaní čiastkového plnenia predmefu zít uly §počívajúceho v projektovej činírosti
aealizov8nej do prerušenia rcalizácie Diela na ziklade pokynu objednávateťa a

b) po ukončení inžinierskej činnosti.

Prvá faktunícia uvedená v pismene a) tohio od§€ku sa uskutoční pre časti Diela:

- Čias&ové ryhotovenie projeklovej dokumenécie zrea|izovzuté do prerušenia realizície
Diela na pokyn Objedn ávateía:

zrnluwí cena bez DPH: 14 400 EUR
DPH20%o: 2 880 EUR
zínlul,ná cena !Ťátane DPH: 17 280 EUR
slovom: sedemnisťtisícdvestoosemdesiat eur.

Druhá faktunicia uvedená v písmene b) tohto odseku sa uskutoční p.e časti Diela:

- Dokončenie projektovej dokumentácie realizované po obnovení realizície Diela na pokyn
obj ednávatel'a:

zrnluvná c€na bez DPH: 33 600 EUR
DPH2oYo: 6 720 EUR
zínlu!Ťá cena !Ťílane DPH: 40 320 EUR
§lovom : š,§Ťidsaťtisíctristodvadsať eur

- Inžinierska činnosť :

zlr u!Ťuí cena bez DPH: l 000 EUR
DPH20o/o: 200 EUR
znluvná cena !Ťítane DPH: l 200 EUR
slovomi tisícdvesto eur.-.

.

závef€čné ustanovelir

l. ostatné ustánovenia ZmlulY o dielo, ktoré nie sú upravené b_fonto Dodatkom ě. l, zostávajú
neanenené.



\l 
uu.........-... ďňa...."..-...-..--.

objednávateť:

PhDr. Elena štefríová, MPH
poverená riadením

l{emocnica s poliklinlkou
§taromyjevgká 599070íMYJÁVA

Tento Dodatok č. 1 nadobuda platítosť dňom jeho podpisu obomi zmlurT rými stranami

a právne účinky nadobúda nasledujtiLcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle

Objednávatďa.

Dodatok č. l k Zmluve o dielo je }yhotovený v šfyToch vyhotoveniac[ z ktorlch každé
vyhotovenie má platnosť origirr.álq s určením dve vyhotov€nia pre Objednávatel'a adve
vyhotovenia pí€ Zhotovitel'a.

zrnlumé §trany vyhlasujú, že si Dodatok č. l riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu
a slobodne a vážne ho ru znak súhlasu vlastnoruěne podpisujú.

,, . /1.1l /'l
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Zhotóý'

Akad. ar ' Mravec
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