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Dodatok č. 1/2017 
 

k Zmluve č. 250/2012zo dňa 23.2.2012 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom 

elektronického portálu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na účely kategorizácie a úradného 

určenia cien (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej podľa § 75 ods. 6 zákona 363/2011 Z. z. o rozsahu a 

podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného 

zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“) 

 

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl. V bod 5 a čl. IV Zmluvy na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve. 

 

 

Čl. I  Zmluvné strany sa mení a znie takto: 

 

I.    

   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
Sídlo:   Limbová 2, 83752 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:   165565 

Štatutárny orgán: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, minister 

ďalej len „Ministerstvo“ 

 

a 

 

II. 

 

Obchodné meno: DePuy France S.A.S. 

Sídlo:   7 allée Iréne Joliot Curie, 69801 Saint-Priest Cedex, Francúzko 

Štatutárny orgán: Agnés Salvez 

    

 

ďalej len „Používateľ“  

 

 

Obchodné meno: Johnson & Johnson, s.r.o. 

Sídlo:   Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:   31345182 

Štatutárny orgán: Ing. Jiří Šlesinger  

   MUDr. Patricia Kabáth  

 

ďalej len „Zástupca“  

 
zastúpený: 

 

 

Meno a priezvisko: Ing. Jana Haluzová 

Adresa trvalého pobytu:  

Dátum narodenia:  

 

ďalej len „Splnomocnená osoba“. 

 

Záverečné ustanovenia  

 

 

1. Dodatok č. 1/2017 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 250/2012 zo dňa 23.02.2012.  

 

2. Ostatné ustanovenia citovanej zmluvy, ktoré sú Dodatkom č. 1/2017 nedotknuté, ostávajú v platnosti  
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3. Dodatkom č. 1/2017  nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dodatkom č. 1/2017  sa uzatvára na 

dobu neurčitú. 

 

4. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Ministerstvo dostane po dvoch 

rovnopisoch a Používateľ dostane po jednom rovnopise. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili, s jej obsahom súhlasia, na 

znak čoho ho podpisujú. 

 

 

  

V Bratislave dňa: 

 

 

...........................................................                        ..................................................................... 

 za Používateľa                    za Ministerstvo  

        JUDr. Ing. Tomáš Drucker 

 


