
Dodatok číslo 8 
k zmluve  o zabezpečení servisu  01012006 NZ 

 
uzavretá medzi zmluvnými stranami: 

 
Dodávateľ:                         
obchodné meno:  MEDIXRAY, s.r.o. 
sídlo:                           Hollého 23, 921 01 Piešťany 
právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným 
v mene dodávateľa:  Miloš Kadlec - konateľ 
IČO:                34109188 
DIČ:                2020388634 
DRČ:               34 109 188/648                               
IČ DPH:   SK2020388634                          
číslo účtu:    IBAN SK 7309000000000280140218 
bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s. 
zapísaný v:   Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v oddiele: 
    Sro., vo vložke číslo 637/T 
( ďalej len „Dodávateľ“ ) 
 
Odberateľ:                         
názov:    Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky  
sídlo:     Slovenská ulica  11 A, 940 34 Nové Zámky                                                                      
právna forma:   štátna príspevková organizácia     
v mene odberateľa:  JUDr. Bc. Marian Viskup – riaditeľ FNsP Nové Zámky                             
IČO:             17336112          
DIČ:    2021068324 
IČ DPH:   SK2021068324 
bankové spojenie:                    Štátna pokladnica 
Číslo IBAN   SK88 8180 0000 0070 0054 0295 
BIC/SWIFT:                           SPSRSKBAXXX  
( ďalej len „Odberateľ“ )  
    

I. Úvodné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany uzavreli 9. decembra 2005 zmluvu o o zabezpečení servisu 01012006 NZ 
(ďalej len „zmluva“).  
 

2. Podľa článku V bodu 3 zmluvy túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba súhlasným 
písomným prejavom oboch zmluvných strán. 

 
 

II. Predmet dodatku 
 
1. Článok I. zmluvy znie: 
 
 



I. Predmet plnenia 
 

1. Dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi poskytnúť komplexný servis (ďalej len „služba“) 
röntgenových zariadení, podľa zoznamu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (ďalej len 
„zariadenia“).“ 

 
2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa vykonávať opravy zariadení 

s nástupom na opravu do 24 hodín, v  prípade potreby nákupu náhradnej časti 
zariadení do 10 dní od schválenia nákupu povereným zamestnancom 
objednávateľa. V mesiacoch, počas ktorých nevznikne na zariadeniach žiadna 
porucha, dodávateľ vykoná jednodňové profylaktické kontroly zariadení, ktorých 
náplňou sú tieto činnosti: 
- kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných plochách, 
- kontrola celistvosti  signálnych a elektrických káblov, 
- kontrola konektorových spojení, 
- kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie, 
- kontrola mechanických pohybov a posuvov, 
- kontrola a  premazanie mechanických komponentov, 
- dopnutie reťazí a laniek, 
- nastavenie spínačov, 
- kontrola ochranných vodičov, 
- odstránenie zistených nedostatkov, 
- dielčie elektrické revízie (budú vykonávané štvrťročne) 

 
Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade   
poruchy v deň odstraňovania poruchy. Dielčie elektrické revízie budú vykonávané 
štvrťročne s vyhotovením písomného záznamu. 

 
3. Odberateľ je povinný rešpektovať normy a predpisy v oblasti: 

      - technickej zabezpečenosti miestností a priestorov pre montáž a prevádzku 
zariadenia, 

      - zabezpečenia parametrov a bezpečnosti elektrickej siete pre montáž a 
prevádzku zariadenia. 

 
2. Článok II. zmluvy znie: 

II. Zameranie 
 

Profylaktický typ servisu je zameraný na  odstraňovanie porúch vzniknutých na 
zariadeniach s nástupom na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy, a to bez ohľadu 
na množstvo profylaktických kontrol zariadení. 

 
 
 
 
 
 



3. Článok III. zmluvy znie: 
 

III. Cena za poskytnutie služby a platobné podmienky 
 

1. Odberateľ mesačne zaplatí dodávateľovi cenu za skutočne poskytnutú službu vo 
výške:    

         114,- € bez DPH, DPH 20 % : 22,80,- €, celkom: 136,80,- € s DPH 20 % 
(bez ohľadu na množstvo servisných návštev), a to prevodom na bankový účet 
dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 30 dní od doručenia faktúry 
vystavenej dodávateľom. Daň z pridanej hodnoty bude dodávateľ účtovať vždy 
podľa sadzby ustanovenej aktuálne platnými a účinnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

 
2. V cene podľa bodu 1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady a výdavky 

dodávateľa spojené s poskytovaním služby (napr. cestovné výdavky, náhrada za 
stratu času, clá a pod.). V cene nie sú zahrnuté náhradné diely potrebné k oprave 
zariadení. 
V prípade potreby nákupu náhradných dielov dodávateľ informuje povereného   
zamestnanca objednávateľa. Nákup náhradného dielu dodávateľom podlieha 
schváleniu objednávateľom. 
V prípade omeškania platby odberateľom viac ako o tri mesiace, bude ďalší servis  
vykonávaný až po uhradení poslednej faktúry.  

 
4. Článok IV. zmluvy znie: 

IV. Čas plnenia 
 

V prípade poruchy zariadenia nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy 
telefonicky na číslo 033 77 278 12, alebo 0905 637 161, alebo elektronickou poštou na 
adrese: radoslav.sulani@medixray.sk, service@medixray.sk 

 
5. Článok V. zmluvy znie: 
 

V. Záverečné ustanovenia 
 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať odberateľovi službu počas trvania tejto zmluvy. 
2. Vzájomné vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú jej textom 

výslovne upravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného  zákonníka. 
3. Všetky zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú zmluvné strany povinné vyhotoviť 

písomne vo forme číselne označeného dodatku, ktorý sa stáva neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana       
prevezme jedno  vyhotovenie. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určite, nie 
v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu zmluvy riadne 
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  



6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.5.2021. Zmluva sa uzatvára na dobu 
neurčitú. Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných 
strán doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je 1 mesiac, ktorý začína 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

 
6.    Článok VI. zmluvy sa ruší. 

III. Záverečné ustanovenia 
 
1. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté zmenami a doplneniami uvedenými v článku 

II. tohto dodatku, ostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené. 
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom prevezme 

každá zmluvná strana. 
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý 
je informačným systémom verejnej správy vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky 
v elektronickej podobe. 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento dodatok podlieha zverejneniu podľa zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určite, nie 
v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu dodatku riadne porozumeli 
a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.  

6. Prílohou tohto dodatku je príloha č. 1 – Súpis prístrojov FNsP Nové Zámky platný od 
01.5.2021. 
 

 
 
V Piešťanoch,  dňa                                  V  Nových Zámkoch,  dňa     
 
 
v mene dodávateľa:                                          v mene odberateľa: 
 
 
 
 
...............................                                              .................................. 

Miloš Kadlec         JUDr. Bc. Marian Viskup 
  
konateľ                                                                    riaditeľ 
 
 
 
 



Príloha č. 1  -  Súpis  prístrojov  FNsP  Nové Zámky  platný  od  01.05.2021 

 
 
 
 
Súpis prístrojov FNsP Nové Zámky platný od 1.5.2021 
 
 
Pracovisko nepriamej digitalizácie  
CR Konica Minolta Sigma 2  
Akvizičná stanica Image Pilot  
Cena bez DPH 114,00 € 
 
 
 
Mesačná platba ......................................................................................................... 114,00 € 
DPH 20%.................................................................................................................... 22,80 € 
Celkovo s DPH 20%................................................................................................... 136,80 € 
 
 
 
Pozn.: 
Cena sa znižuje v dôsledku vyradenia pracoviska číslo 6 zo zmluvného servisu. 


