
Strana 1 z 5 

  DODATOK č. 1 

k 

Zmluve o spolupráci  č. 178/2021 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v platnom znení  (ďalej „Dodatok“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Názov:   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  

Sídlo:    Limbová 2, 837 50 Bratislava 

IČO:    00 165 565  

DIČ:    2020830141 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN:  

Zastúpené:   Ing. Eduard Heger, podpredseda vlády a minister financií SR,  

                                               poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR   

   

(ďalej len "objednávateľ") 

a 

 

Názov:    Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého 

Sídlo:     Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 

IČO:     00634905 

DIČ:    202056754  

Číslo účtu v tvare IBAN: SK61 8180 0000 0070 0048 1029 

Zastúpená:    PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng.  

Zapísaná:  Zriaďovacia listina MZ SR    

(ďalej len "poskytovateľ") 

(ďalej spoločne označovaní aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

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

Obchodného zákonníka v platnom znení zmluvu o spolupráci, v nadväznosti na aktuálny vývoj 

epidemiologickej situácie v Slovenskej republike vyvolanej šírením nového koronavírusu 

SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 s cieľom ochrany verejného zdravia 

a splnenia úlohy, ktorá bola objednávateľovi uložená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 

28/2021 (úloha v znení: „zabezpečiť vyhlásenie verejného návrhu na uzatvorenie zmluvy o 

spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní mobilných odberových miest na území Slovenskej 

republiky na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom 

antigénového testu, do 15. januára 2021.“) (ďalej „Zmluva“). 

 

1.2. Zmluvné strany v článku VII. bod 7.1. ustanovili, že Zmluva sa uzatvára na dobu 

určitú, a to do 31. 03. 2021. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo uplatniť 

opciu, ktorou si objedná poskytovanie služieb do 30. 06. 2021. V takom prípade objednávateľ 

najneskôr 2 pracovné dni pred skončením platnosti tejto zmluvy oznámi poskytovateľovi 

uplatnenie opcie. 
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1.3. Zmluvné strany v článku VIII. bod 8.2. Zmluvy ustanovili, že zmeny a doplnky 

tejto Zmluvy možno vykonať iba písomnou formou, a to písomnými dodatkami k tejto Zmluve 

podpísanými oboma zmluvnými stranami.  

 

1.4. Predmetom tohto Dodatku je úprava doby trvania Zmluvy, úprava prílohy č. 1, 

ktorá tvorí v zmysle článku II. bodu 2.2. neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a úprava niektorých 

ustanovení Zmluvy, a to v rozsahu uvedenom v článku II. tohto Dodatku. 

 

 

Článok II. 

Predmet dodatku 

 

2.1.  Článok II. bod 2.2., veta štvrtá Zmluvy sa mení tak, že pôvodné znenie sa 

nahrádza týmto novým znením: „V prípade, ak poskytovateľ chce skrátiť alebo zmeniť 

prevádzkové hodiny poskytovania diagnostických vyšetrení, môže tak urobiť len jedenkrát za 

mesiac, pričom je povinný nie neskôr ako 72 hodín pred zmenou prevádzkových hodín, písomne 

(emailom na určenú kontaktnú osobu) požiadať Objednávateľa o úpravu prevádzkových hodín; 

minimálne požiadavky na dohodnutý čas uvedené v prvej vete tohto bodu tým nie sú dotknuté.” 

 

2.2. Článok II. bod 2.3., veta druhá sa mení tak, že pôvodné znenie sa nahrádza týmto 

novým znením: „Za týmto účelom sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť poskytovanie Služby 4 

osobami (minimálne 1 osoba odborne spôsobilá na odber biologickej vzorky, minimálne 1 

osoba na diagnostiku odobratej vzorky, minimálne 2 osoby určené na administratívu pacientov 

využívajúcich Službu) v jednom odberovom tíme a Objednávateľ má právo kontrolovať splnenie 

tejto povinnosti, a to aj prostredníctvom poverenej osoby alebo príslušníkov Policajného zboru 

Slovenskej republiky.“ 

 

2.3. Článok II. bod 2.5. sa mení tak, že pôvodné znenie sa nahrádza týmto novým 

znením:  „2.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pre 

riadne plnenie povinností poskytovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, konkrétne sa zaväzuje 

zabezpečiť poskytovateľovi antigénové sety.  Potvrdenia podľa prílohy č.3 tejto Zmluvy si 

poskytovateľ zabezpečuje sám. Poskytovateľ si vyzdvihne antigénové testy na miestne 

príslušnom okresnom úrade.“  

 

2.4. Článok II. v bod 2.7. sa mení tak, že pôvodné znenie sa dopĺňa o písmeno f) 

v tomto znení: „f) pri nahlasovaní údajov vychádza z počtu skutočne vykonaných testov 

verejnosti.“ 

 

2.5. Článok III. bod 3.1.1.2. sa mení tak, že pôvodné znenie sa nahrádza týmto novým 

znením: „3.1.1.2. za účelom uhradenia nákladov spojených s vykonávaním diagnostických 

vyšetrení má poskytovateľ nárok na uhradenie odplaty vo výške 518,90 EUR / pracovný deň 

poskytovania diagnostických vyšetrení za každé prevádzkované mobilné odberové miesto 

(slovom päťstoosemnásť 90/100 EUR) alebo vo výške 904,48 EUR/deň pracovného pokoja 

alebo pracovného voľna, v ktorý budú poskytované diagnostické vyšetrenia a za každé mobilné 

odberové miesto, (slovom: deväťstoštyri 48/100 EUR). V prípade, ak poskytovateľ nezabezpečí 
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plnenie predmetu zmluvy v súlade s bodom 2.2, výška odplaty sa alikvotne zníži. V prípade, že 

bude kontrolou zistené, že si poskytovateľ nesplnil povinnosť podľa bodu 2.2. Zmluvy, nebude 

mu uhradený paušál za príslušný deň.“ 

 

 

2.6. Článok III. bod 3.1.1.3. sa mení tak, že pôvodné znenie sa nahrádza týmto novým 

znením: „3.1.1.3. V prípade, že poskytovateľ v prevádzkový deň vykoná viac ako 250 vyšetrení, 

potom má nárok na príplatok za každé ďalšie vykonané diagnostické vyšetrenie v sume 2,00 

EUR / diagnostické vyšetrenie (tj. poskytovateľ má nárok na tento príplatok za každé vykonané 

diagnostické vyšetrenia nad rámec zmluvne vyžadovaných 250 diagnostických vyšetrení).“ 

 

2.7. Článok III. bod 3.1.2.2. sa mení tak, že pôvodné znenie sa nahrádza týmto novým 

znením: „3.1.2.2. za účelom uhradenia nákladov spojených s vykonávaním diagnostických 

vyšetrení má poskytovateľ nárok na uhradenie odplaty vo výške 492,37 EUR /pracovný deň 

poskytovania diagnostických vyšetrení za každé prevádzkované mobilné odberové miesto, 

(slovom: štyristodeväťdesiatdva 37/100 EUR) alebo výške 765,23 EUR /deň pracovného pokoja 

alebo pracovného voľna, v ktorý budú poskytované diagnostické vyšetrenia a za každé 

prevádzkované mobilné odberové miesto, (slovom: sedemstošesťdesiatpäť 23/100 EUR). 

V prípade, ak poskytovateľ nezabezpečí plnenie predmetu zmluvy v súlade s bodom 2.2, výška 

odplaty sa alikvotne zníži. V prípade, že bude kontrolou zistené, že si poskytovateľ nesplnil 

povinnosť podľa bodu 2.2. Zmluvy, nebude mu uhradený paušál za príslušný deň.“       

 

2.8. Článok III. bod 3.1.2.3. sa mení tak, že pôvodné znenie sa nahrádza týmto novým 

znením: „3.1.2.3  V prípade, že poskytovateľ v prevádzkový deň vykoná viac ako 250 vyšetrení, 

potom má nárok na príplatok za každé ďalšie vykonané diagnostické vyšetrenie v sume 2,00 

EUR / diagnostické vyšetrenie (tj. poskytovateľ má nárok na tento príplatok za každé vykonané 

diagnostické vyšetrenia nad rámec zmluvne vyžadovaných 250 diagnostických vyšetrení). “.  

 

2.9. Zmluvné strany sa v súlade s článkom VII. bodom 7.1. Zmluvy dohodli na 

predĺžení doby trvania Zmluvy, a to do 30. 06. 2021. 

 

2.10. Článok VII. bod 7.4. sa mení tak, že pôvodné znenie sa nahrádza týmto novým 

znením: „7.4. Objednávateľ aj poskytovateľ môže ukončiť zmluvu výpoveďou aj bez uvedenia 

dôvodu. V prípade, ak sa v danej obci, meste alebo mestskej časti nachádza viac ako jedno 

mobilné odberové miesto, objednávateľ môže vypovedať zmluvu aj z dôvodu nízkeho záujmu 

obyvateľov, a to na základe údajov za predchádzajúci kalendárny mesiac a v poradí podľa 

mobilných odberových miest s najnižším zisteným záujmom obyvateľov. Zmluvný vzťah sa v 

prípade výpovede skončí uplynutím posledného dňa výpovednej lehoty, ktorá je stanovená na 7 

dní a ktorá začne plynúť od nasledujúceho dňa po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej 

strane.“   
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2.11. Za Čl. VII. sa vkladá nový Čl. VIII, ktorý znie: 

 

„Čl. VIII. 

Doručovanie 

 

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti alebo oznámenia zasielané 

druhej zmluvnej strane na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou, budú zasielané 

doporučenou zásielkou na adresu zmluvnej strany, ktorá je uvedená v záhlaví tejto zmluvy. 

 

8.2. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi bezodkladne akékoľvek zmeny 

údajov, ktoré sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak poskytovateľ neoznámi 

bezodkladne objednávateľovi zmenu údajov, objednávateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, 

ktorá vznikne  poskytovateľovi tým, že akákoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy mu bola 

doručovaná na neaktuálnu adresu. 

 

8.3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia s tým, že v prípade, ak si druhá zmluvná 

strana neprevezme riadne doručovanú zásielku, táto sa považuje za doručenú na piaty deň odo 

dňa jej uloženia na pošte a zároveň platí, že týmto dňom sa zmluvná strana oboznámila s jej 

obsahom.“ 

 

2.12. Doterajší Čl. VIII. („Záverečné ustanovenia“) sa bude ďalej označovať ako Čl. 

IX, obsahujúci body 9.1. až 9.9. v nezmenenom znení. 

 

2.13. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 Zmluvy - Zoznam mobilných 

odberových miest sa nahrádza novou Prílohou č. 1 v znení, ktoré tvorí prílohu tohto Dodatku.  

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

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

ktorých obidve zmluvné strany  dostanú po dve (2) vyhotovenia. 

3.2.  Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými 

stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok nadobúda účinnosť dňom 01. 04. 2021, za 

podmienky jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3.3.  Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy 

zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.  
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3.4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a na znak toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpisujú.  

 

 

 

V Bratislave dňa ………..... 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ: 

 

 

___________________________ 

Ministerstvo zdravotníctva SR 

 

Ing. Eduard Heger 

podpredseda vlády a minister financií SR  

poverený riadením Ministerstva 

zdravotníctva SR 

Poskytovateľ: 

 

 

___________________________ 

 

 


