
DODATOK č. 1

k zmluve o dielo
zo dňa 29. 07. 2020, účinnej odo dňa 3l. 07. 2020

uzatvorená podl'a § 536 až 565 Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

ZMLUVNE STRANY

1. Objednávatel':

Názov: Nemocnica Snina, s,r.o.
Ul. Sládkovičova 300/3, 069 0l Snina

V mene ktorého koná: MUDr. Andrej Kulan, konatel'
IČo: 36 509 l08
DIČ: 2022075770
IČ lpH: SK2022075770
Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK 34 0200 0000 O02O 779 9655
Tel.: 057 /7871640
E-mail: ekonomí_dnemocnicasnina.sk

2.Zhotovitel'z

Názov:
Sídlo:
Štatutá.ny orgán:
lČo:
DIČ:
IC DPH:
Banka:
IBAN:
Tel.:
E-mail:

Štofira architekti, s.r.o.
Strojárska 4031,069 0l Snina
Ing. arch. Martin Štofira, konatel'
52 736 |56
2|2|125754

Tatra Banka, a,s.
SK91 ll00 0000 0029 4307 829|
0908 392 922

článok I.

]. Mení sa odsek 1. čL.3. Rozsah a obsah diela a nahrádzasa znením:

1. Predmetom zákazky je:
- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby v súlade

a rozsahu investičného zámeru.



Rozsah činnosti:
- VYPracovanie Projektovej dokumentácie pre povolenie arealizáciu stavby vrátane

položkovitého rozpočtu stavby a položkovitéhovýkazu výmer,
- Autorský dozor.

Predmetom investiČného zámeru je rekorrštrukcia existujúcej budovy riaditel'stva
nemocnice súP. Č. 300 na parc, č. C KN l385/ll, ktorá pozostáva zčiastočného l
Podzemného Podlažia a l nadzenrného podlažia. Kjužnej stene objektu sa zrealizuje
dvojPodlaŽná Prístavba na parc. č. C KN I385l32, k,ú. Snina. Dotknuté Štavby a aj pozernřy
pod stavbanri sú vo vlastníctve mesta Snina.

Rozsah stavebných úprav a prístavba budovy súp. č. 300 -
- kornPletná rekonštrukcia a prístavba administratívnej budovy riaditel'stva nemocnice,
- na l. nadzemnom podlaží nového objektu ( dvojpodlažná prístavba ) -- dve ambulancie lekárov ( z toho jedna neuro|ogická )

- priestory pre vyšetrovacie metodiky EMG a EEG
- priestory magnetickej rezonancie
- stacionár pre podávanie injekcií pacientom ( min. 4 polohovateťné kreslá )
- hygienické zariadenia pre pacientov, kompletné zázemie pre lekárov, komunikačné
priestory,

- na2. nadzemnom podlaží nového objektu ( dvojpodlažná prístavba ) -
- nové neurologické oddelenie pre 18 pacientov
- priestory JJS kapacitne 2+I ( jedna miestnosť pre dvoch štandardných
a druhá miestnost'pre jedného izolovaného infekčného pacienta )- konrPletné zázemie pre oddelenie - primár, lekári, sestry, šatne, komunikačné
a vstupné priestory, výťahy,

- nové odstavné plochy - parkovisko.

Projektová dokumentácia pre povolenie arealizáciu stavby bude vypracovaná v súlade s §
45 ods. 2 písm. c) zákona č, 50/l976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni
neskorŠÍch predpisov, minimálne v rozsahu podl'a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ktorej súčasťou budú tiež zameranie
skutkového stavu. staticlté posúdenie stavby, protipožiarna bezpečnost' stavby, jednotlivé
riešenia ÚVK, ZTI,ELI, energetické posúdinie- objektu, dátové rozvodý, podrobný
poloŽkovitý rozpočet avýkaz výmer, vrátane plánu organizácie výstavby, súhlasné stanovisko
ORHZZ Humenné a súhlasné stanovisko nÚVZ v Humennom, súhlasné stanovisko ODI
Humenné, súhlasné stanovisko KPÚ Prešov, v súlade s legislatívou -

- Vestník MZ SR l0ll20l8 (minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie
a materiálno-techn ické vybaven ie nemocn ice)

-Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. januára 2018 č.
02055-20I7-0L, ktorým sa mení a dopÍna výnos Ministerstv'a zdravotnicíva
Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 0981212OO8-0L o minimálnych
PoŽiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie
j ednot livých druhov zdravotníckych zariaden í v znení neskorš ích predpisov

- Nariadenie vlády SR č.39I 12006 Z,z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na pracovisko,

- 42812006 Z.z.Yyhláška Ministerstva zdravotníctva SR z l2júna2006 o minimálnych
poŽiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie
jednotlivých druhov zdravotných zariadení.

pacientov



- investičný zámer odsúhlasený kpú prešov, z dóvodu umiestnenia
v ochrannom pásrne národnej kultúrnej pamiatky,

- súhrnná technická správa, sprievodná správa a technická správa,
- statické posúdenie stavby a konštrukčná čast',
- protipožiarna bezpečnost' stavby,

StaVby

- polohopis a výškopis riešeného územia,
-jednotlivé riešenia ELI,ÚVK, ZTI,VZT arozvod medicinálnych plynov, riešiť

podružné merania,
- elektroinŠtalácia (riešenie nových rozvodov elektroinštalácie rozvádzača, pripojky),
- zdravoteclrnika (riešenie nových rozvodov, vodovodná prípojka * vodomerná šachta.

kanalizaěná prípojka * reyízna šachta),
- dochádzkový systém, dátové rozvody, kamerový azabezpeěovací systém objektu,
- podrobný položkovitý rozpočet a výkaz výmer,
- materiálno-technické vybavenie neurologického oddelenia a jednotlivých ambulancií,
- Projekt organizácie výstavby (aj návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby),
- projekt organizácie dopravy,
- návrh úprav areálu (exteriér),
- súhlasné stanovisko ORHZZ Humenné,
- súhlasné stanovisko núvz v Humennotn,
- súhlasné stanovisko ODI Humenné
- súhlasné stanovisko rPU PÁ", 

-'

- posúdenie projektu v zmysle zákona č,12412006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektoných zákonov - všeobecné zásady prevencie a
zák|adné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na
vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných útazov, chorób z
povolania a iných poškodení zdraviazpráce,

Všetky d'alšie podrobnosti budú riešené na mieste obhliadky.

2. Mení sa odsek 1. ČL.4. čas plnenia a nahrádza sa znením :

1. Zhotovitel' sa zavázuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3
tejto zmluvy v termínoch:
- projektová dokumentácia pre povolenie a realizáciu stavby - do 4 mesiacov odo dňa
účinnostiZoD,
- autorsloý dozor - pclčas realizácie stavby.

3. ostatné články zmluvy ostávaiú nezmenené.

článok II.

l. DODATOK č.l k Zmluve o dielo zo dňa29.07.2020, účinnej odo dňa 3l. 07.2020, na
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a rea|izáciu stavby
,,Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy objektu Administratívnej budovy súp.č. 300
(objekt riaditel'stva Nemocnice Snina)" na parc. č. C KN 1385/l1, k.ú, Snina



2.

aJ.

(Administratívna budova) a prístavba na parc, č. C KN I385l32, k.ú. Snina v súlade
a v rozsahu investičného zámeru č,l29/2}l9 schváleného MsZ zo dňa 07.11.2079, tvorí
neoddelitel'nú súčast' zmluvy.

Tento dodatok č.l k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými
stranami a ÚČinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. l Občianskeho zákonníka dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávatel'a. Dodatok č.l je
vYhotovený v štyroch rovnopisoch, zktorych objednávatel' prevezme dve vyhotovenia
a zhotovitel' dve vyhotovenie,

Dodatok č.l k Zmluve o dielo je závázný aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných
strán.

/a ? /oz:v snine dňa

Nemocnica Snina, s,r,o,

l'éiáOxovieola !'i_0/3,_

i''ÓÓě ói-snin" tr

štofira architekti,
Za zhotovitel'a,,

s. r. 0,
a 403'i. 069 'j Stltna

52 j361

v .*N.i.§.§,.. onu Zg. : F..:.Z...o zo

Za objednýatefu:


