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   DODATOK č. 2 

 

k Darovacej zmluve č. 2219/2021  

(ďalej len „Zmluva“) 

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

predpisov 

 (ďalej len „Dodatok č. 2 “) 

 

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: Poliklinika Senica, n.o.  

sídlo: Sotinská 1588, 905 01 Senica  
IČO: 36084212     

konajúci prostredníctvom: Ing. Jozef Mikuš - 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 vyhlasujú a potvrdzujú, že pred uzavretím tohto Dodatku č. 2 uzatvorili  

Dodatok č. 1 k Zmluve, a teda týmto Dodatkom č. 2 sa mení a dopĺňa Zmluva v znení 

Dodatku č. 1. 

 

1.3. Zmluvné strany sa v článku VII, bode 3 Zmluvy dohodli, že akékoľvek dodatky alebo 

zmeny tejto Zmluvy sú platné len v písomnej forme, po ich odsúhlasení a podpísaní 

oboma Zmluvnými stranami. 
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1.4. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je úprava ustanovenia článku I, bodu 2. Zmluvy, a to 

v rozsahu uvedenom v článku II tohto Dodatku č. 2. 

 

Článok II 

Predmet Dodatku č. 2 

 

 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok I, bod 2 Zmluvy sa mení tak, že v tabuľke 

upravujúcej dar sa za poslednú z položiek špecifikujúcich liek pod názvom:  Comirnaty 

Original/Omicron BA.1, dopĺňa tabuľka o nasledujúce položky:  

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/1/20/1528/008 

Comirnaty 

Original/Omicron 

BA.4-5 (15/15 

mikrogramov)/dávka 

injekčná disperzia 

2011E 

dis inj 

10x2,25 ml 

(liek.inj.skl.) 

20 000 117 128,7 2 340 000 2 574 000 J07BX03 

EU/1/20/1528/009 

Comirnaty 

Original/Omicron 

BA.4-5 (15/15 

mikrogramov)/dávka 

injekčná disperzia 

2010E 

dis inj 

195x2,25 ml 

(liek.inj.skl.) 

20 000 117 128,7 2 340 000 2 574 000 J07BX03 

*1 jednotka predmetu zmluvy zodpovedá 1 injekčnej liekovke 

 

Článok III 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1.  Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých 

Darca dostane dve (2) vyhotovenia a Obdarovaný dve (2) vyhotovenia. 

  

3.2. Tento Dodatok č. 2 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 č. 2 v CRZ podľa predchádzajúcej vety 

zabezpečí Darca. 

 

3.3. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, 

týmto Dodatkom č. 2 neupravené, zostávajú nezmenené.  

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, 

pričom svojim podpisom potvrdzujú, že obsah tohto Dodatku č. 2 predstavuje ich 

slobodnú a vážnu vôľu a ich prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné.  
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V Bratislave dňa ....................                    V .................... dňa .................... 

 

Darca:                                                                            Obdarovaný: 

 

 

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

MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH                    Ing. Jozef Mikuš 

                     minister                                                                     riaditeľ 


