DODATOK Č.1
K ZMLUVE
O PREVODE SPRÁVY HNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU č. 302/2020
uzatvorenej podľa § 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 zákona č. 96/2020 Z.z. (ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach“) a podľa § 9
zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
1. Odovzdávajúci:
sídlo:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

Slovenská republika, správca majetku štátu: Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Limbová 2, 837 52 Bratislava
MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister
00 165 565
2020830141
SK2020830141
Štátna pokladnica

(ďalej len „Odovzdávajúci“)

2. Preberajúci:
sídlo:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu IBAN:

Slovenská republika
Správca majetku štátu: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Rastislavova 43, 041 90 Košice
MUDr. Ján Slávik MBA, generálny riaditeľ
MUDr. Ľuboslav Beňa PhD., výkonný riaditeľ pre LPS
00606707
2021141969
SK2021141969

(ďalej len „Preberajúci“)
(Odovzdávajúci a Preberajúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)
Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.10.2020 Zmluvu o prevode správy hnuteľného majetku štátu
č. 302/2020 (ďalej len „Zmluva o prevode“), predmetom ktorej je prevod správy hnuteľného
majetku štátu v správe Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, a to dýchací prístroj
Chirana AURA Basic touchscreen 15“ s príslušenstvom, VH 1500, CO2 QuRe (8ks) s
nadobúdacou hodnotou 179 366,40 EUR bez DPH; 215 239,68 EUR s DPH (ďalej len „Predmet
prevodu“).
Preberajúci sa na základe Zmluvy o prevode zaviazal využívať Predmet prevodu na účely
poskytovania zdravotnej starostlivosti, predovšetkým u pacientov pri ohrození života, alebo pri
riziku závažného zhoršenia ich zdravotného stavu a jeho použitia na účely ochrany verejného
zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19.
Vzhľadom na to, že:

•
•

•

•

predmet prevodu bol obstaraný z prostriedkov Európskej únie v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu, prioritná os 2, špecifický cieľ 2.1.4 (ďalej len
„IROP“), kód národného projektu č. IROP-PO2-SC214-2020-1,
pre finančné prostriedky poskytnuté v rámci IROP platia Pravidlá oprávnenosti
výdavkov pre IROP, prioritná os 2, špecifický cieľ 2.1.4, zverejnené na
https://www.mpsr.sk/vyzvanie-na-predlozenie-zonfp-narodneho-projektu-s-kodom-cirop-po2-sc212-2020-1/376---16002/ (ďalej len „pravidlá oprávnenosti výdavkov“),
pravidlá oprávnenosti výdavkov sa vzťahujú na celé obdobie realizácie národného
projektu až do schválenia poslednej následnej monitorovacej správy, ktorú je
Odovzdávajúci povinný predložiť v súlade s pravidlami monitorovania po uplynutí 5
rokov od ukončenia realizácie projektu a vysporiadania finančných záväzkov,
zmluvné strany majú záujem o úpravu ďalších záväzkov nad rozsah záväzkov
vyplývajúcich zo Zmluvy o prevode, a to za účelom ich zosúladenia s vyššie uvedenými
dokumentami,

zmluvné strany uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) tento Dodatok č. 1 k Zmluve o
prevode v nasledovnom znení:
I
PREDMET DODATKU
Zmluva o prevode sa mení a dopĺňa tak, že Článok VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA sa dopĺňa
o body 3. až 9. s nasledovným znením:
3. Preberajúci sa zaväzuje používať predmet prevodu na účel definovaný v Článku IV.
Účel prevodu a účel využitia počas celej doby od momentu prevzatia Predmetu prevodu
a minimálne počas celého obdobia udržateľnosti národného projektu. Obdobie
udržateľnosti národného projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne
nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu národného
projektu a trvá 5 rokov.
4. Preberajúci sa zaväzuje uchovávať všetku dokumentáciu súvisiacu s Predmetom
prevodu v origináli po dobu desiatich (10) rokov od nadobudnutia účinnosti tejto
Zmluvy.
5. Preberajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu súvisiaceho s Predmetom
Prevodu, jeho používaním, alebo strpieť overovanie plnenia účelu zmluvy oprávnenými
osobami, a to počas celej doby uvedenej v bode 3 tohto článku, a zaväzuje sa oprávneným
osobám poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.
6. Preberajúci sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
7. Porušenie ktorejkoľvek z povinností tejto Zmluvy, porušenie právneho predpisu SR
alebo právneho aktu EÚ zakladá právo Odovzdávajúceho žiadať vrátenie Predmetu
prevodu v lehote 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.
8. Preberajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Odovzdávajúcemu, ako následok
porušenia povinností podľa tejto Zmluvy, alebo akejkoľvek inej povinnosti, ktorú na seba

Preberajúci v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy prevzal. Preberajúci sa zaväzuje
nahradiť Odovzdávajúcemu škodu v celom rozsahu, v akom mu preukázateľne vznikla.
Zmluvné strany berú na vedomie, že žiadna z nich nenesie zodpovednosť za nesplnenie
alebo nedostatočné splnenie svojich záväzkov z tejto Zmluvy v dôsledku okolností
vylučujúcich zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka. O týchto
skutočnostiach sú zmluvné strany povinné sa vzájomne písomne informovať tak, aby bolo
možné záväzky a povinnosti z tejto Zmluvy splniť vzájomne v čo najkratšom možnom čase
po tom, čo vyššie uvedené okolnosti odpadnú.
9. Preberajúci nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto
zmluvy, a to ani v časti, na inú osobu.

II
Záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží dva (2) rovnopisy.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „CRZ“) podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 1, 4 a 13 zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa
dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku v CRZ podľa predchádzajúcej vety zabezpečí
Odovzdávajúci.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú na základe ich slobodnej a vážnej
vôle, pričom ich zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany si
túto tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne
podpísali.
Za Preberajúceho:

Za Odovzdávajúceho:

V Bratislave, dňa __.__. 2021

V _________, dňa __.__. 2021

___________________________________
MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH
minister

_____________________________
MUDr. Ján Slávik, MBA
generálny riaditeľ

_____________________________
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD
výkonný riaditeľ pre LPS

