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   DODATOK č. 1 
 

k Darovacej zmluve č. 279/2022   
(ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorenej podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 

 (ďalej len „Dodatok“) 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 

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

(ďalej len „Darca“) 
 
a 
 

2.      Obdarovaný:  
 názov: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 

sídlo: Palárikova 2311, 022 16, Čadca 
IČO: 17335469    
konajúci prostredníctvom: Ing. Martin Šenfeld MBA-riaditeľ 

 
(ďalej len „Obdarovaný“) 

 
(Darca a Obdarovaný ďalej samostatne aj ako „Zmluvná strana“ a spolu aj ako „Zmluvné 
strany“) 
 

 
Článok I 

Úvodné ustanovenia 
 
1.1. Zmluvné strany uzatvorili na základe § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)  v spojení s 
ustanovením § 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 Zmluvu, predmetom ktorej je bezodplatné 
prenechanie daru špecifikovaného v článku I, bode 2. Zmluvy Obdarovanému. 

 
1.2. Zmluvné strany sa v článku IX, bode 3. Zmluvy dohodli, že Zmluvu je možné meniť 

a dopĺňať len na základe očíslovaných písomných dodatkov podpísaných obidvoma 
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 1. Zmluvy sa mení tak, že jeho pôvodné 
znenie sa nahrádza týmto novým znením: 
 
„1. Ministerstvo ako správca majetku štátu podľa § 3 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. 

z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov rozhodlo o bezodplatnom 
prevode hnuteľného majetku štátu definovaného v bode 2. tohto článku do 
vlastníctva Obdarovaného. Obdarovaný tento dar prijíma.“ 

 

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok I, bod 2. Zmluvy sa mení tak, že pôvodná tabuľka 
upravujúca množstvo a hodnotu daru Zmluvy, sa nahrádza nasledujúcou tabuľkou:  

*1 jednotka predmetu zmluvy zodpovedá 1 injekčnej liekovke  

 

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok V, bod 2. písm. b) Zmluvy sa mení tak, že celé jeho 
pôvodné znenie sa nahrádza týmto novým znením: 
 

„b)  nebolo vydané a Obdarovanému doručené a Obdarovaný ani nemá vedomosť o 
existencii akéhokoľvek rozhodnutia akéhokoľvek orgánu verejnej moci, vrátane 
rozhodnutia vydaného v rámci rozhodcovského konania, ktoré by znemožňovalo 

Označenie lieku 
(Predmet zmluvy)  
Registračné číslo  

Názov 
lieku  

ŠÚKL 
kód  Doplnok  

Počet 
jednotiek 
predmetu 
zmluvy*  

Hodnota 
predmet
u 
zmluvy 
bez 
DPH za 
jednotku 
v EUR  

Hodnota 
predmetu 
zmluvy 
s DPH za 
jednotku v 
EUR  

Celková 
účtovná 
hodnota 
predmetu 
prevodu 
bez DPH 
v EUR  

Celková 
účtovná 
hodnota 
predmetu 
prevodu 
s DPH 
v EUR  

ATC 
skupin
a 

EU/1/21/1618/001 

Nuvaxovid 
injekčná 
disperzia  9350D  

dis inj 
10x0,5 ml 
(liek.inj.skl.)   40  137,64 151,4 5505,6 6056 

J07BX
03  

     1000  174,24 191,66  174 240 191 660  
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alebo podstatne sťažovalo splnenie povinností Obdarovaného podľa tejto 
Zmluvy, pričom Obdarovaný súčasne vyhlasuje, že neprebieha a ani nehrozí 
žiadne také konanie, ktoré v prípade, ak by bolo úspešné, by mohlo mať za 
následok nesplnenie povinností Obdarovaného podľa tejto Zmluvy.“ 

 
2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IX, bod 5. Zmluvy sa mení tak, že celé jeho pôvodné 

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

štatutárneho orgánu, vrátane osobných údajov kontaktných osôb a osoby 
oprávnenej na prevzatie lieku v lekárni, pričom toto práva 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 Darca. 

 
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                    
 


