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DODATOK č. 1 k  
ZMLUVE  O DIELO č. VHS – 2009/0467 

Uzavretá  podľa  § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.  
 

 
 

Článok I.   
 
 
1. Objednávateľ :  Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
So sídlom :    Ul. V. Spanyola 43, 012 07  Žilina 
Zastúpený a oprávnený 
jednať vo veciach zmluvy :  Ing. Daniela Bekeová, MPH 
Bankové spojenie :   Štátna pokladnica 
Číslo účtu :    7000280497/8180 
IČO :     17335825 
DIČ:     2020699923 
 
Ďalej len Objednávateľ 
 
 
2.  Zhotoviteľ :   VÁHOSTAV - SK, a.s.  
So sídlom :    Hlinská 40, 011 18 Žilina 
Zastúpený :    Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva 
     Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva    
Oprávnení rokovať : 
Vo veciach zmluvných :  Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva 
     Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva 
 
Vo veciach technických :  Ing. Ľubomír Šimún, riaditeľ sekcie PS II. 
 
Bankové spojenie :   UniCredit Bank Slovensko, a.s. 
Číslo účtu :    6618519004/1111 
IČO :     31 356 648 
DIČ :     2020333216 
IČ DPH :    SK2020333216 
Tel:     +421 41 / 517 1111 
Fax:     +421 41 / 72 333 60 
E-mail :    info@vahostav-sk.sk 
 
Ďalej len Zhotoviteľ 
 

Zmluvné strany uzatvárajú k Zmluve o dielo č. VHS-2009/0467 zo dňa 20.11.2009 v znení jej 
neskorších dodatkov 

(ďalej len Zmluva), tento 
 Dodatok č. 1, 

ktorým sa mení obsah Zmluvy nasledovne: 
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Článok II. 
 

1. Cena za predmet plnenia dojednaná v článku IV, bod 1 Zmluvy o dielo sa týmto Dodatkom č.1 
upravuje z dôvodu legislatívnej zmeny v sadzbe dane z pridanej hodnoty. S účinnosťou od 
1.1.2011, Zákon 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. §85j ods. 1, ukladá zvýšenie 
základnej sadzby dane na 20 % zo základu dane. 
 

2. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách takto: 

 
Prestavanosť do  31.12.2010     6 753 413,41 bez DPH 
         1 283 148,55  DPH (19 %) 
         8 036 561,96 s DPH 
Slovom (osem miliónov tridsaťšesťtisícpäťstošesťdesiatjeden eur a deväťdesiatšesť centov) 
 
Od 1.1.2011 zostatková cena diela po zmene DPH  4 209 177,64 bez DPH 
             841 835,53 DPH (20 %) 
         5 051 013,17 s DPH 
Slovom ( päť miliónov päťdesiatjedentisíctrinásť eur a sedemnásť centov) 
 

 
Článok III. 

 
1. Ostatné časti Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. 

 
2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. VHS-2009/0467  zo dňa  

20.11.2009. 
 
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a je 

vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých si dve ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ. 
 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť k uzavretiu tohto dodatku, že dodatok bol 
spísaný podľa ich skutočnej vôle a na základe pravdivých údajov, bol nimi prečítaný, jeho 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. Účastníci tohto dodatku súčasne 
prehlasujú, že tento dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných 
podmienok a že pri podpisovaní tohto dodatku nebol na nich vyvíjaný nátlak v žiadnej  forme. 

 
Žilina, dňa .....................    Žilina, dňa ..................... 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 
 
.................................     ....................................................... 
Ing. Daniela Bekeová, MPH.                Ing. Martin Buňák 
           riaditeľ                člen predstavenstva 
 

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

                                                                                   Ing. Ján Štetiar 
                                                                               člen predstavenstva 


