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   DODATOK č. 1 
 

k Zmluve o spolupráci č. 283/2022   
(ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

 (ďalej len „Dodatok“) 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 

1.  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
            sídlo:   Limbová 2, 837 52 Bratislava 
            IČO:   00165565 
            konajúci prostredníctvom: MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister 
             

(ďalej len „Ministerstvo“) 
 
a 
 

2.      názov: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 
sídlo: Palárikova 2311, 022 16, Čadca 
IČO: 17335469     
konajúci prostredníctvom: Ing. Martin Šenfeld MBA-riaditeľ 

 
(ďalej len „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“ alebo „PZS“) 

 
(Ministerstvo a PZS ďalej samostatne aj ako „Zmluvná strana“ a spolu aj ako „Zmluvné 
strany“) 
 

 
Článok I 

Úvodné ustanovenia 
 
1.1. Zmluvné strany uzatvorili na základe § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Zmluvu, 
predmetom ktorej je bezodplatná úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti 
so zabezpečením účelu Zmluvy stanovenom v článku I, bodu 4. Zmluvy, ako aj dohoda 
na niektorých ďalších s tým súvisiacich právach a povinnostiach. 

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

alebo dopĺňať len na základe očíslovaných písomných dodatkov podpísaných obidvoma 
Zmluvnými stranami. To však neplatí, pokiaľ ide o zmenu kontaktných osôb podľa článku 
IV, bodu 2. Zmluvy. 
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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 II, bod 4. Zmluvy sa mení tak, že jeho pôvodné 
znenie sa nahrádza týmto novým znením: 
 
„4. PZS sa zaväzuje zaznamenávať údaje do informačných systémov Národného 

centra zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“), prípadne do iných 
systémov za podmienky dodržiavania príslušných právnych predpisov, a to za 
každý deň v ktorom prebiehala vakcinácia  alebo došlo k zmenám v skladovom 
hospodárstve, pričom je povinný vykázať tieto úkony najneskôr do 24 hodín od 
ich realizácie v štruktúrach údajov na základe usmernení a metodických pokynov 
NCZI v zmysle požiadavky Ministerstva..“ 

 
2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III, body 4. a 5. Zmluvy sa mení tak, že celé ich 

pôvodné znenie sa nahrádza týmto novým znením: 
 
„4. PZS sa zaväzuje nahradiť Ministerstvu škodu alebo inú ujmu, ktorá mu vznikne 

ako následok porušenia povinnosti podľa tejto Zmluvy alebo Darovacej zmluvy. 
 

5. 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. Písomne podľa tohto bodu tohto článku Zmluvy znamená 
aj prostredníctvom e-mailovej správy uskutočnenej medzi kontaktnými osobami 
Zmluvných strán špecifikovanými v článku IV, bode 1. tejto Zmluvy.“ 
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2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok VII, bod 1. Zmluvy sa mení tak, že celé 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 dodávaného lieku podľa článku I, bodu 2. 
Darovacej zmluvy, a to v závislosti od toho, ktorá z uvedených skutočností 
nastane skôr.“ 

 
2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že článok VII, bod 6. Zmluvy sa mení tak, že celé jeho 

pôvodné znenie sa nahrádza týmto novým znením: 
 
„6. Zmluvné strany si vyhradzujú právo nezverejňovať podpis/faksimile podpisu 

štatutárneho orgánu, vrátane osobných údajov kontaktných osôb, pričom toto 
právo sa zaväzujú bezvýhradne dodržiavať. “ 

 
 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
3.1.  Tento Dodatok je v listinnej podobe vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou 

originálu, pričom po jeho podpise si každá zo Zmluvných strán ponecháva dve (2) 
vyhotovenia. Dohoda Zmluvných strán o počte rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k 
uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z.                     
o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“). V prípade, ak k uzavretiu 
Dodatku dochádza elektronicky, dátumy podpisov Zmluvných strán sú uvedené pri 
kvalifikovaných elektronických podpisoch/pečatiach Zmluvných strán, ak nie je použitá 
kvalifikovaná elektronická časová pečiatka podľa zákona o dôveryhodných službách. 

  
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.  
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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 .................... 
 
Darca:                                                                            Obdarovaný: 
 
 
 
.....................................................         ..................................................... 
MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH            
minister 

Ing. Martin Šenfeld MBA 
riaditeľ 

  kvalifikovaný elektronický podpis                         kvalifikovaný elektronický podpis                    
 


