
DODATOK č. 3 
k Zmluve o dielo č. 108/2007/ZODH/ZA zo dňa 24.4.2007 v znení dodatkov 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami 

Zhotoviteľ: HOUR, spol. s r.o. Objednávateľ: Psychiatrická liečebňa Sučany 
Sídlo: M. R. Štefánika 836/33 Sídlo: Hradiská č. 23 

010 01 Žilina 038 52 Sučany 
V mene kt. koná: Ing. Milan Urbaník V mene kt. koná: Ing. Vladimír Husárček 

konateľ riaditeľ 
IBAN: SK8209000000000076567126 IBAN: SK5481800000007000286573 
BIC kód: GIBASKBX BIC kód: SPSRSKBA 
IČO: 31586163 IČO: 17335612 
IČ DPH: SK2020448969 IČ DPH: 2020598888 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Zriadený Zriaďovacou listinou MZ SR číslo: 
Žilina v Odd.: Sro vo Vložke číslo: 1182/L 3724/199l-A/V-5 zo dňa 9.12.1991 
ďalej len "zhotoviteľ" ďalej len "objednávateľ" 

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na tomto Dodatku č. 3, ktorým sa mení Zmluva o dielo č. 
108/2007/ZODH/ZA zo dňa 24.4.2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.11.2009 a Dodatku č. 2 zo dňa 16.03.2010 
a nahrádza sa v príslušných bodoch nasledovným znením: 

V Článku 8. sa doterajšie body 8.9 a 8.10 označia číslicami 8.10 a 8.11 a za bod 8.8 za dopĺňa nový bod 8.9, ktorý 
znie: 
8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nepostúpi svoje pohľadávky vzniknuté z titulu plnenia podľa tejto 

zmluvy tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Súhlas objednávateľa je platný len za 
podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky. Právny úkon, ktorým zhotoviteľ postúpi pohľadávky voči objednávateľovi tretej osobe 
bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. 

Znenie ostatných článkov Zmluvy o dielo sa týmto dodatkom nemení. 

Dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení a tvorí 
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 108/2007/ZODH/ZA uzatvorenej dňa 24.4.2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 
26.11.2009 a Dodatku č. 2 zo dňa 16.03.2010. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, 
zrozumiteľne, úplne a slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov. 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv. 

V Žiline, dňa 06.12.2017 

ZHOTOVITEĽ : OBJEDNÁVATEĽ : 

Ing. Milan Urbaník 
konateľ 

HOUR, spol. s r.o. 
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Ing. Vladimír Husárček 
riaditeľ 

Psychiatrická liečebňa Sučany 


