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  DODATOK č. 1 

 

k Zmluve o prevode správy majetku štátu č. 2116/2021 

(ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorenej podľa § 36c ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych 

opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID 19 v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami zákona č. 

278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

 (ďalej len „Dodatok“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 Odovzdávajúci:   

Slovenská republika, správca majetku štátu 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

            sídlo:   Limbová 2, 831 01 Bratislava 

            IČO:   00165565 

DIČ:  2020830141 
            konajúci prostredníctvom: MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister 

             

(ďalej len „Ministerstvo“ alebo „Odovzdávajúci“) 
 

a 
   

  Preberajúci:  

  názov: Univerzitná nemocnica Martin 

              sídlo:  Kollárova 2, 03601 Martin 

IČO: 00365327    

konajúci prostredníctvom: MUDr. Dušan Krkoška, riaditeľ 

(ďalej len „Preberajúci“) 

 

(Odovzdávajúci a Preberajúc ďalej samostatne aj ako „Zmluvná strana“ a spolu aj ako 

„Zmluvné strany“) 

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Zmluvné strany uzatvorili na základe § 36c ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID 19 v znení neskorších predpisov v spojení s 

ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov Zmluvu, predmetom ktorej je bezodplatný prevod správy hnuteľného majetku 

štátu definovaného v článku I, bode 2 Zmluvy do správy Preberajúceho ako správcu 

majetku štátu 

 

1.2. Zmluvné strany sa v článku XII, bode 4 Zmluvy dohodli, že Zmluvu je možné meniť alebo 

dopĺňať len na základe očíslovaných písomných dodatkov podpísaných obidvomi 

Zmluvnými stranami. 
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1.3. Predmetom tohto Dodatku je úprava niektorých ustanovení Zmluvy, a to v rozsahu 

uvedenom v článku II tohto Dodatku. 

 

Článok II 

Predmet Dodatku 

 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok I, bod 2 Zmluvy sa mení tak, že pod tabuľku 

upravujúcu množstvo a hodnotu predmetu prevodu správy Pfizer- nariedená formulácia 

„sivy“ vrchnák (6 dávok v 1 inj. Liekovke) sa dopĺňa nasledujúca tabuľka:  

Označenie 

lieku(Predmet 

zmluvy) 

Registračné číslo 

Názov lieku 
ŠÚKL 

kód 
Doplnok 

Počet 

jednotiek 

predmetu 

zmluvy* 

Hodnota 

predmetu 

zmluvy 

bez DPH 

za 

jednotku 

v  EUR 

Hodnota 

predmetu 

zmluvy 

s DPH 

za 

jednotku 

v  EUR 

Celková 

účtovná 

hodnota 

predmetu 

zmluvy 

bez DPH  

v EUR 

Celková 

účtovná 

hodnota 

predmetu 

zmluvy 

s DPH 

v EUR 

  ATC 

skupina:  

EU/1/20/1528/007 

Comirnaty 

Original/Omicron 

BA.1 (15/15 

mikrogramov)/dávka 

injekčná disperzia 

1946E 

dis inj 

195x2,25 ml 

(liek.inj.skl.) 

20 000     J07BX03 

EU/1/20/1528/006 

Comirnaty 

Original/Omicron 

BA.1 (15/15 

mikrogramov)/dávka 

injekčná disperzia 

1945E 

dis inj 

10x2,25 ml 

(liek.inj.skl.) 

20 000     J07BX03 

*1 jednotka predmetu zmluvy zodpovedá 1 injekčnej liekovke       

 

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III, bod 1 Zmluvy sa mení tak, že jeho pôvodné 

znenie sa nahrádza týmto novým znením: 

 

„1) Dodávanie lieku pre účely tejto Zmluvy zabezpečí držiteľ povolenia na 

veľkodistribúciu liekov, ktorý koná ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa 

zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona 

č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a 

vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

a/alebo s ktorým je Ministerstvo v zmluvnom vzťahu, a ktorý zabezpečuje 

dodávanie lieku v podmienkach Slovenskej republiky (ďalej len „Vykonávateľ“). 

Správa hnuteľného majetku štátu špecifikovaného v článku I, bode 2) tejto 

Zmluvy sa na Preberajúceho prevádza ku dňu fyzického odovzdania a prevzatia 

predmetu prevodu správy od Vykonávateľa, a to na základe písomného 

preberacieho protokolu (ďalej len „preberací protokol“), ktorého vzor tvorí 

prílohu č. 1 tejto Zmluvy.“ 

 

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok V, bod 2, písm. b) Zmluvy sa mení tak, že jeho 

pôvodné znenie sa nahrádza týmto novým znením: 
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„b) nebolo vydané a Preberajúcemu doručené a Preberajúci ani nemá vedomosť o 

existencii akéhokoľvek rozhodnutia akéhokoľvek orgánu verejnej moci, vrátane 

rozhodnutia vydaného v rámci rozhodcovského konania, ktoré by znemožňovalo 

alebo podstatne sťažovalo splnenie povinností Preberajúceho podľa tejto 

Zmluvy, pričom Preberajúci súčasne vyhlasuje, že neprebieha a ani nehrozí 

žiadne také konanie, ktoré v prípade, ak by bolo úspešné, by mohlo mať za 

následok nesplnenie povinností Preberajúceho podľa tejto Zmluvy.“ 

 

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že článok VII, bod 7 Zmluvy sa mení tak, že jeho pôvodné 

znenie sa nahrádza týmto novým znením: 

 

„7) Zmluvné strany berú na vedomie, že žiadna z nich nenesie zodpovednosť za 

nesplnenie alebo nedostatočné splnenie svojich záväzkov z tejto Zmluvy v 

dôsledku prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany a 

bráni jej v splnení jej záväzkov, ak nemožno rozumne predpokladať, že povinná 

Zmluvná strana by túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a 

ďalej, že by v čase vzniku tejto Zmluvy túto prekážku predvídala. O týchto 

skutočnostiach sú Zmluvné strany povinné sa vzájomne písomne informovať tak, 

aby bolo možné záväzky z tejto Zmluvy splniť riadne v čo najkratšom možnom 

čase, po tom, čo odpadne prekážka, ktorá bránila riadnemu plneniu záväzkov 

Zmluvnými stranami.“ 

  

2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že článok XI Zmluvy sa mení tak, že do jeho pôvodného 

znenia sa dopĺňa nový bod 4 v nasledujúcom znení: 

 

„ 4)  Preberajúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že informácia o hodnote predmetu 

prevodu, ktorá je uvedená v článku I., bode 2) tejto Zmluvy je dôverná (ďalej len 

„dôverná informácia“). Ministerstvo vykoná všetky potrebné opatrenia, aby 

zabezpečilo ochranu dôvernosti dôvernej informácie a Preberajúci sa zaväzuje 

zachovávať dôvernosť dôvernej informácie. Na zachovanie dôvernosti dôvernej 

informácie je Preberajúci povinný vykonať všetky potrebné opatrenia vo vzťahu 

k svojim zamestnancom, spolupracujúcim osobám, ako aj vo vzťahu k 

akýmkoľvek tretím osobám. Prebárajúci súhlasí s tým, že povinnosťou 

zachovávať dôvernosť dôvernej informácie podľa tohto bodu tohto článku 

zaviaže aj tretí subjekt, ktorému prevedie alebo postúpi liek.“ 

 

2.6. Zmluvné strany sa dohodli, že článok XII, bod 1 Zmluvy sa mení tak, že jeho pôvodné 

znenie sa nahrádza týmto novým znením: 

 

„1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. 12. 2023, najdlhšie 

však do doby vyčerpania celého objemu predmetu prevodu učeného 

v článku I, bode 2) tejto Zmluvy, a to v závislosti od toho, ktorá z týchto 

skutočností nastane skôr.“ 
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Článok III 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1.  Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých 

Ministerstvo dostane dve (2) vyhotovenia a Preberajúci dve (2) vyhotovenia. 

  

3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (ďalej 

len „CRZ“) vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 47a 

ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné 

strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku v CRZ podľa predchádzajúcej vety 

zabezpečí Ministerstvo. 

 

3.3. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto 

Dodatkom neupravené, zostávajú nezmenené.  

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, pričom 

svojim podpisom potvrdzujú, že obsah tohto Dodatku predstavuje ich slobodnú a vážnu 

vôľu a ich prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné.  

 

V Bratislave dňa ....................                    V .................... dňa .................... 

 

Odovzdávajúci:                                                                 Preberajúci: 

 

 

 

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

MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH          

minister                                                                       


