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D O H O D A  O  U R O V N A N Í  

P R Á V  A  P O V I N N O S T Í   

 

p o d ľ a  u s t a n o v e n i a  §  5 8 5  a  n a s l .  z á k o n a  č .  4 0 / 1 9 6 4  Z b .  O b č i a n s k e h o  z á k o n n í k a  v  z n e n í  

n e s k o r š í c h  p r á v n y c h  p r e d p i s o v  

 

  

 

Obchodné meno  : Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s. 

 IČO   : 44 570 783 

so sídlom  : Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 

 zapísaná   : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4677/B 

konajúc : doc. MUDr. Branislav Delej, MPH, PhD., predseda predstavenstva a generálny 

riaditeľ 

 

(ďalej aj ako „OBJEDNÁVATEĽ“) 

a 

 

Názov   : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 

 IČO   : 00 606 723 

so sídlom  : Ipeľská 1, 040 11 Košice  

 konajúc   : MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., regionálny hygienik 

 

 (ďalej aj ako „DODÁVATEĽ“) 

 

(Objednávateľ a Dodávateľ spolu ďalej aj ako „ÚČASTNÍCI DOHODY“) 

 

uzatvárajú túto Dohodu o urovnaní vzájomných práv a povinností podľa ustanovenia § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 

Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „OBČIANSKY ZÁKONNÍK) za podmienok a s 

obsahom ďalej uvedeným (ďalej aj ako „DOHODA“). 

 

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Objednávateľ a Dodávateľ uzatvorili dňa 16.12.2019 Zmluvu č. 1/2020 o vykonávaní odborných a laboratórnych 

vyšetrení a expertíz (ďalej aj ako „ZMLUVA“), predmetom ktorej je záväzok Dodávateľa v období kalendárneho roka 

2020 poskytovať jedenkrát mesačne Objednávateľovi výkony, ktoré spočívajú v kontrole funkčnosti 3 ks 

sterilizačných prístrojov nachádzajúcich sa na pracovisku Objednávateľa v Košiciach, Murgašova 1, 040 86 Košice. 

 

2. Zmluva o  je uzatvorená medzi Účastníkmi Dohody na dobu určitú a to do 31.12.2020. 

 
3. Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a s tým spojeného prioritného plnenia úloh súvisiacich 

s pandémiou COVID-19 Dodávateľ nemohol zabezpečiť riadne plnenie predmetu podľa Zmluvy, kedy namiesto 

kontroly funkčnosti 3 ks sterilizačných prístrojov jedenkrát mesačne, t.j. dvanásťkrát ročne, Dodávateľ zabezpečil 

kontrolu funkčnosti 3 ks sterilizačných prístrojov len sedemkrát ročne. 

 
4. Dodávateľ navrhol Objednávateľovi uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve, predmetom ktorého bude úprava 

predmetu Zmluvy spôsobom, že Účastníci Dohody sa dohodnú na znížení počtu výkonov kontroly funkčnosti 3 ks 
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sterilizačných prístrojov z počtu jedenkrát mesačne, t.j. dvanásťkrát ročne na sedemkrát ročne. Predmetom 

Dodatku č. 1 okrem iného mala byť i zmena ceny za plnenie predmetu Zmluvy. 

 

 

II. PREDMET DOHODY 

 

1. Predmetom tejto Dohody je urovnanie akýchkoľvek a všetkých práv a povinností, vzťahov a záväzkov Účastníkov 

tejto Dohody súvisiacich a/alebo vyplývajúcich z konaní účastníkov tejto Dohody tak, ako sú bližšie špecifikované 

v článku III. tejto Dohody, najmä vyplývajúcich a/alebo súvisiacich s uzatvorenou Zmluvou 1/2020 o vykonávaní 

odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz podľa čl. I. (ÚVODNÉ USTANOVENIA) bod 1. tejto Dohody.   

 

 

III. SPORNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV DOHODY 

 

1. Dodávateľ má záujem na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve z dôvodu, že: 

a) v dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie a s tým spojeného prioritného plnenia úloh súvisiacich 

s pandémiou COVID-19 nemohol zabezpečiť riadne plnenie predmetu podľa Zmluvy, kedy namiesto kontroly 

funkčnosti 3 ks sterilizačných prístrojov jedenkrát mesačne, t.j. dvanásťkrát ročne, Dodávateľ zabezpečil 

kontrolu funkčnosti 3 ks sterilizačných prístrojov len sedemkrát ročne. 

 

2. Objednávateľ nesúhlasí s uzatvorením Dodatku č. 1 k Zmluve z dôvodu, že: 

a) ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z  

hľadiska ochrany zdravia a v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo, povinný 

pravidelne zabezpečiť kontrolu účinnosti a funkčnosti sterilizátorov v pravidelných časových intervaloch podľa 

Prílohy č. 3 k Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z  hľadiska ochrany zdravia; 

b) v prípade uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve Objednávateľ ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poruší 

zákonné povinnosti vyplývajúce z Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z  hľadiska ochrany 

zdravia a v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo. 

 

 

IV.  UROVNANIE VZÁJOMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ TEJTO DOHODY  

 

1. Medzi Účastníkmi tejto Dohody existujú vzájomné práva a povinnosti tak ako sú tieto špecifikované v čl. III. tejto 

Dohody. Účastníci tejto Dohody vyhlasujú, že majú eminentný záujem usporiadať vzájomné práva 

a povinnosti spôsobom, ako je uvedené v tejto Dohode ďalej. 

 

2. Podpísaním tejto Dohody zo strany jej Účastníkov sa všetky vzájomné práva, povinnosti a nároky zmluvných strán 

ku dňu uzavretia tejto Dohody urovnávajú nasledovne: 

 

a) Objednávateľ berie na vedomie skutočnosť, že Dodávateľ riadne nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce zo 

Zmluvy, kedy namiesto kontroly funkčnosti 3 ks sterilizačných prístrojov jedenkrát mesačne, t.j. dvanásťkrát 

ročne, Dodávateľ zabezpečil kontrolu funkčnosti 3 ks sterilizačných prístrojov len sedemkrát ročne; 

b) Objednávateľ sa zaväzuje, že si voči Dodávateľovi neuplatní nároky na splnenie povinností zo Zmluvy súdnou 

či akoukoľvek inou cestou; 
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c) Dodávateľ výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že v dôsledku absencie riadneho splnenia povinností podľa 

Zmluvy vznikol Dodávateľovi nárok na zaplatenie ceny podľa Zmluvy v sume 598,60 € (slovom: 

päťstodeväťdesiatosem eur šesťdesiat centov) za skutočne zrealizované výkony, namiesto pôvodne 

dojednanej ceny v sume 1.075,20 € (jedentisícsedemdesiatpäť eur dvadsať eurocentov); 

d) Dodávateľ sa uzatvorením tejto Dohody výslovne vzdáva nároku na zaplatenie sumy 476,60 € (slovom: 

štyristosedemdesiatšesť eur šesťdesiat eurocentov), ktorá predstavuje rozdiel medzi pôvodne dojednanou 

cenou v sume 1.075,20 € (jedentisícsedemdesiatpäť eur dvadsať eurocentov) podľa čl. III. bod 2. Zmluvy 

a cenou za skutočne zrealizované výkony podľa písm. c) tohto článku tejto Dohody v sume v sume 598,60 € 

(slovom: päťstodeväťdesiatosem eur šesťdesiat centov); 

e) Dodávateľ sa zaväzuje Objednávateľovi nahradiť akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia 

povinností Dodávateľa podľa Zmluvy vykonať kontrolu funkčnosti 3 ks sterilizačných prístrojov nachádzajúcich 

sa na pracovisku Objednávateľa v Košiciach, Murgašova 1, 040 86 Košice jedenkrát mesačne, t.j. dvanásťkrát 

ročne. Škodou sa na účely tejto Dohody rozumejú najmä, ale nie výlučne akékoľvek pokuty uložené 

Dodávateľovi zo strany tretích osôb, náhrady škody na zdraví uplatnenú pacientami Objednávateľa a iné.  

 

 

V.  VYHLÁSENIA ÚČASTNÍKOV DOHODY 

 

1. Účastníci Dohody zhodne prehlasujú a podpisom tejto Dohody potvrdzujú, že na základe tejto Dohody budú medzi 

jednotlivými Účastníkmi Dohody urovnané všetky ich vzájomné práva a povinnosti, vyplývajúce najmä, nie však 

výlučne, zo sporných skutočností špecifikovaných v článku III. tejto Dohody. 

 

2. Účastníci Dohody prehlasujú, že nemajú voči sebe žiadne ďalšie peňažné a/alebo nepeňažné nároky vrátane ich 

príslušenstva ohľadom plnení tvoriacich predmet tejto Dohody s výnimkou v nej uvedených, a to aj vo vzťahu k 

iným právnym subjektom, pričom nemajú voči sebe žiadne ďalšie nároky a ich vzájomné vzťahy a akékoľvek nároky 

sa touto Dohodou považujú za vysporiadané. 

 

3. Táto Dohoda vytvára jej Účastníkom platné a záväzné povinnosti, ktoré je možné voči sebe navzájom vymôcť podľa 

podmienok Dohody.  

 

4. Účastníci Dohody výslovne vyhlasujú, že spôsob urovnania tak ako je v tejto Dohode uvedený je výsledkom ich 

slobodného a vážneho konania zbaveného akýchkoľvek omylov, výslovne vyhlasujú a potvrdzujú , že vyhlásenia a 

záväzky, ktoré vyplývajú z tejto Dohody sú pravdivé a platné. 

 

 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu Dohody Účastníkmi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 

Dohody v centrálnom registri zmlúv. 

 

2. Členenie Dohody na články, ako aj označenie jednotlivých článkov slúži len na zlepšenie orientácie v texte Dohody, 

a preto nie je možné toto použiť pri výklade Dohody, ako aj pri posudzovaní oddeliteľnosti jej častí. 

 

3. Od tejto Dohody nemožno odstúpiť jednostranným vyhlásením alebo výpoveďou ktoréhokoľvek Účastníka tejto 

Dohody.  

 



Dohoda o urovnaní vzájomných práv a povinností   Strana 4 

4. Dohodu možno meniť a dopĺňať iba vo forme písomných dodatkov k nej a iba so súhlasom všetkých Účastníkov 

tejto Dohody. 

 

5. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, pričom po podpise Dohody obdrží každý jej Účastník jeden (1) jej 

rovnopis. 

 

Účastníci Dohody vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky 

ustanovenia Dohody sú im jasné a zrozumiteľné, a že všetky ustanovenia Dohody dostatočne určitým spôsobom 

vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, ktorá nebola prejavená ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, 

pričom táto vôľa je zbavená akýchkoľvek omylov, čo účastníci svojimi podpismi nižšie potvrdzujú. 

 

 

V Bratislave dňa                    ________________________ 

 

OBJEDNÁVATEĽ 

Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s. 

doc. MUDr. Branislav Delej, MPH, PhD., predseda predstavenstva      

        ________________________ 

 

 

V Košiciach dňa                    ________________________ 

 

DODÁVATEĽ 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 

MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., regionálny hygienik                     ________________________ 

 

                 


