
Dodatok č. 2 
k Servisnej zmluve číslo 68/11  zo dňa 18.04.2011 na servis automatických 

dverí uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
 

uzatvorený podľa Článku VIII. ods. 8.4 Servisnej zmluvy číslo 68/11 medzi uvedenými zmluvnými 
stranami: 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Zhotoviteľ:    EMOS Alumatic,  s.r.o. 
Sídlo:    Považské Podhradie č. 435, 017 01 Považská Bystrica 
IČO:     31 644 716 
DIČ:     2020440620 
IČ DPH:    SK2020440620 
Konajúci prostredníctvom:   Ing. Chudý Dušan - konateľ 
Zapísaný:   v OR OS Trenčín , oddiel: Sro, vložka číslo: 3270/R 
Bankové spojenie:    
Číslo účtu v tvare IBAN:   
Kontaktná osoba:   Radoslav Ďurovský 
Telefón:    
E-mail:    servis@emos-alumatic.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

a 
Objednávateľ:    Psychiatrická liečebňa Sučany 
Sídlo:    Hradiská 23, 038 52 Sučany  
IČO:     17 335 612 
DIČ:     2020598888  
IČ DPH:    SK2020598888 - nie je platiteľ DPH 
Konajúci prostredníctvom:   Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán - riaditeľ       
Zriadený: Zriaďovaciou listinou MZ SR číslo: 3724/1991-A/V-5 zo     

dňa 09.12.1991 
Bankové spojenie:    
Číslo účtu v tvare IBAN:                
Kontaktná osoba:   Ľubomír Kišša – vedúci OTP 
Telefón:    
E-mail:      
(ďalej len „objednávateľ“) 

 (zhotoviteľ a objednávateľ ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
................................................................................................................................................................... 

1. Medzi zmluvnými stranami bola dňa 18.04.2011 uzatvorená Servisná zmluva, ktorá nadobudla 
platnosť dňa 18.04.2011, a na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonávať servis a opravy na 
všetkých automatických dverách v objekte objednávateľa 1x ročne a to v mesiaci máj.  

2. Zmluvné strany uzatvárajú podľa Článku VIII. ods. 8.4. Servisnej zmluvy zo dňa 18.04.2011 tento 
Dodatok č. 2, ktorým sa Servisná zmluva zo dňa 18.04.2011 mení takto: 

 Článok V. ods. 5.1. a 5.2. Servisnej zmluvy sa mení a znie takto: 
       5.1.  Cena za vykonanie jednej odbornej servisnej prehliadky sa stanovuje  na sumu  82,00 € . 
                 Cena za rok za 1 zariadenie je  82,00 €. 
         5.2. Cena za zásah nad rámec servisných prác, t. j.  za opravy, bude fakturovaná podľa rozsahu  
                 skutočne vykonaných prác. Zmluvné strany si stanovili dohodou cenu za zásah nad rámec  
                 servisných prác, t. j.  za opravy,  nasledovne:  
 



a.) 1 paušálna hodina práce počas pracovnej doby , t.j.  
                od 7,00 do 17,00 hod.                                 20,- €     

b.) 1 paušálna hodina práce po pracovnej dobe , t.j.  
                od 17,00 do 7,00 hod.,        25,- €    

c.) 1 paušálna hodina práce počas sviatkov, 
 sobôt a nedieľ     30,- € 
 

K tejto cene sa pripočítajú  dopravné náklady vo výške 0,40 €/km jazdy servisným vozidlom. 
 
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH. 
 

3. Ostatné ustanovenia Servisnej zmluvy zo dňa 18.04.2011, ktoré nie sú upravené týmto 
Dodatkom č. 2, zostávajú nezmenené. 

4. Tento Dodatok č. 2 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. 2 vrátane všetkých jeho súčastí a 
príloh bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“).  Register je verejný 
zoznam povinne 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 tomto dodatku ako dôverné v zmysle § 
271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Tento Dodatok č. 2 
nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
v registri.  

5. Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní zhotoviteľ 
obdrží dva (2) rovnopisy a objednávateľ dva (2) rovnopisy. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tohto Dodatku č. 2 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. 

7. Osoby, ktoré podpisujú tento Dodatok č. 2 prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej 
strany  a zaväzovať zmluvnú stranu svojim podpisom. 
 

 
Za Zhotoviteľa:                    Za Objednávateľa:  
 
V Považskej Bystrici, dňa 27.4.2020   V Sučanoch, dňa 27.4.2020 
 
 
 
.........................................................................  ......................................................................... 
Ing. Chudý Dušan      Ing. Roman Kľučiarik  
konateľ                                             štatutárny orgán - riaditeľ    
 


