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Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo č. Zm2020.001 zo dňa 17.02.2020 
 

uzatvorený podľa Článku 10 ods. 2 zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami: 
 
Objednávateľ:   Psychiatrická  liečebňa Sučany 
                           Sídlo: Hradiská 23, 038 52 Sučany 
                           IČO: 17 335 612 
                          DIČ: 2020598888 
                          IČ DPH: SK2020598888  

Konajúci prostredníctvom:  Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán - riaditeľ     
   (ďalej len „Objednávateľ“) 

a 
Zhotoviteľ:   PROSOFT Košice, a. s. 
   Sídlo: Letná 27, 040 01 Košice – mestská časť sever  
   IČO:  31 666 540 

  DIČ:  2020485236 
  IČ DPH: SK2020485236 

Konajúci prostredníctvom:  Ing. Pavol Jesenský, predseda predstavenstva 
        Ing. Rastislav Karbas, člen predstavenstva  
Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka 

 číslo: 1735/V 
   (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
........................................................................................................................................................................ 
 
1. Medzi zmluvnými stranami bola dňa 17.02.2020 uzatvorená Zmluva o dielo č. Zm2020.001, ktorá 

nadobudla účinnosť dňa 18.02.2020, a na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre 
objednávateľa dielo, ktorým je nemocničný informačný systém (ďalej aj „NIS“). Dielo je bližšie 
špecifikované v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, z ktorej vyplýva, že predmetom plnenia podľa zmluvy 
o dielo je: dodávka softvéru, kompletné inštalačné a konfiguračné práce, kompletné 
zaškolenie IT správcu objednávateľa, ako aj všetkých zamestnancov objednávateľa, ktorí 
budú NIS používať aj servisná podpora nemocničného informačného systému po dobu 24 
mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

2. V dôsledku núdzového stavu na území Slovenskej republiky z dôvodu vzniku pandémie a šíreniu 
nákazy COVID-19, ktorý bol vyhlásený v súlade s článkom 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. 
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 
neskorších predpisov Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114/2020 zo dňa 15.03.2020 a 
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 zo dňa 18.03.2020, počas ktorého boli 
postupne obmedzené práva a slobody občanov SR a podnikateľov, nie je v možnostiach 
Zhotoviteľa dodržať  čas  zhotovenia diela dohodnutý podľa Článku 3  ods. 1 zmluvy o dielo 
najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, t. j. najneskôr do 
18.05.2020. 

3. Z dôvodu uvedeného v bode 2 tohto dodatku zmluvné strany uzatvárajú podľa Článku 10 ods. 2 
Zmluvy o dielo č. Zm2020.001 zo dňa 17.02.2020 a v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov tento Dodatok č. 1, ktorým sa Zmluva o dielo č. Zm2020.001 zo dňa 17.02.2020 mení 
takto: 

 

 Článok 3 ods. 1 zmluvy o dielo sa mení a znie takto: 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo špecifikované v Článku 1 bod 3 písm. a) až d) tejto 

zmluvy  v lehote najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy, t. j. najneskôr do 18.08.2020. 

 

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. Zm2020.001 zo dňa 17.02.2020, ktoré nie sú upravené týmto 
Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené. 

5. Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovaný  v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zmluvné strany 
berú na vedomie a súhlasia s tým, že tento Dodatok č. 1 vrátane všetkých jeho súčastí a príloh bude 
zverejnený v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“).  Register je verejný zoznam povinne 
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zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. 
Zverejnenie dodatku v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva 
a informácie označené v tomto dodatku ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného 
zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom 
podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri.  

6. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní predávajúci obdrží 
dva (2) rovnopisy a kupujúci dva (2) rovnopisy. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, 
že obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. 

8. Osoby, ktoré podpisujú tento Dodatok č. 1 prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej 
strany  a zaväzovať zmluvnú stranu svojim podpisom. 
 

 
 
 
V Sučanoch, dňa .................................  V Košiciach,  dňa .................................... 
 
Za Objednávateľa:    Za Zhotoviteľa:  
 
 
 
......................................................................... ........................................................................... 
Psychiatrická  liečebňa Sučany  PROSOFT Košice, a. s. 
Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ       Ing. Pavol Jesenský, predseda predstavenstva 

    
 
 
 

      ........................................................................... 
      PROSOFT Košice, a. s. 

   Ing. Rastislav Karbas, člen predstavenstva  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


