
Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 2021/0027

uzatvorenej dňa 21.04.2021 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ Dodatok č. 3 “)

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ
Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: MUDr. Igor Steiner, MPH - riaditeľ
IČO: 00610411
DIČ: 2020705038
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0459
Zástupca splnomocnený 
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) technických:
(ďalej len „Objednávateľ“)

Ing. Martina Brišková

1.2 Zhotoviteľ:
Obchodné meno: IMAO electric, s.r.o.
Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: Miloš Samul, konateľ
Bankové spojenie: ČSOB, a.s
IBAN: SK2075000000004006430456
IČO: 44007841
DIČ: 2022543787
IČ DPH: SK7020000988
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v

Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka č. 19842/R
Zástupca splnomocnený 
na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných: Miloš Samul
b) technických: Miloš Samul
Číslo telefónu: 0907 173 538
Email:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

samul@osmont.sk

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. 2021/0027 zo dňa 
21.04.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 29.11.2021 týmto 
Dodatkom č. 3 nasledovne:



PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo na realizáciu diela v NsP Považská Bystrica: 
„Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica“ (ďalej len „Zmluva o dielo“).

Počas realizácie diela sa musel zhotoviteľ diela vysporiadať so skutočnosťou, že výstavba sa priamo 
dotýkala oddelení, určených pre liečbu pacientov s ochorením COVID-19. Z dôvodu neustále sa 
zhoršujúcej epidemiologickej situácie a prijatých obmedzení o pohybe obyvateľstva po objektoch 
nemocnice a hlavne pre zabezpečenie ochrany pacientov, všetkých zamestnancov nemocnice, ale aj 
zamestnancov zhotoviteľa a ich rodín bolo nevyhnutné stavebné práce prerušiť a to až do doby 
zmiernenia opatrení.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potreba zmeny 
Zmluvy o dielo vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 
starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Podľa čl. VI ods. 6.5 Zmluvy o dielo boli zápisom v stavebnom denníku zo dňa 15.11. 2021 práce 
na realizácii diela prerušené z vyššie uvedených dôvodov. Na základe vyššie uvedeného sa 
ustanovenie Zmluvy o dielo ohľadne času plnenia predmetu zmluvy mení tak, že zohľadňuje čas, po 
ktorý budú práce na realizácii diela pozastavené z dôvodu nemožnosti z epidemiologických 
a prevádzkových dôvodov realizovať dielo na tých stavebných objektoch, kde sa nachádzajú 
oddelenia určené pre liečbu pacientov s ochorením COVID-19.

Pokračovanie v prácach na diele bude možné na základe oznámenia Objednávateľa o možnosti 
pokračovať v realizácii diela po odpadnutí dôvodov pre prerušenie prác, pričom Objednávateľ 
Zhotoviteľovi sprístupní priestory dotknuté rekonštrukčnými prácami v NsP Považská Bystrica. 
Dĺžka realizácie predmetu zmluvy je stanovená na 15 dní od oznámenia odpadnutia dôvodov pre 
prerušenie prác.

Čl. I.
Predmet Dodatku č. 3

V Článku VI. „ČAS PLNENIA“ sa na konci odseku 6.1. doplňuje text:
„V prípade, že došlo k prerušeniu prác na zhotovení diela z dôvodov uvedených v odseku 6.5., 
predlžuje sa čas plnenia predmetu zmluvy tak, že doba na dokončenie prác je v trvaní 15 dní odo 
dňa, kedy Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi, že je možné pokračovať v realizácii diela 
po odpadnutí dôvodov prerušenia.“

Čl. II.
Záverečné ustanovenia Dodatku č. 3

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 3, zostávajú 
nezmenené.

2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a 
právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 
Objednávateľa.

3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má 
platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre 
Zhotoviteľa.



4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a 
slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

dňa
15. 02. Ш

V.................... dňa..................

Objednávateľ: Zhotovíte!’:

MUDr. Igor
riaditeľ

Miloš Samul
konateľ


