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ZMLUVA  

O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU č. 626/2022 

 

 

 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Odovzdávajúci: 

Slovenská republika, správca majetku štátu:  

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

sídlo: Limbová 2, 837 52 Bratislava 

konajúce prostredníctvom: MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister 

IČO: 00165565 

DIČ: 2020830141 

(ďalej len „Ministerstvo“ alebo „Odovzdávajúci“) 

 

a 

 

Preberajúci:  

názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 

sídlo: Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034, Slovenská republika 

štatutárny orgán: MUDr. Karol Hajnovič, riaditeľ 

IČO: 17336112 

DIČ:  2021068324 

(ďalej len „Preberajúci“) 

 

(Odovzdávajúci a Preberajúci samostatne aj ako „Zmluvná strana“ a spoločne aj ako 

„Zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú 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 neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) v spojení 

s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.“) túto zmluvu o prevode správy majetku štátu (ďalej len 

„Zmluva“), a to za nasledovných podmienok: 
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Článok I 

Predmet Zmluvy a predmet prevodu správy 

 

1) Ministerstvo ako správca majetku štátu podľa § 3 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z. a v súlade 

s ustanovením § 36c ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. rozhodlo o prevode správy hnuteľného 

majetku štátu definovaného v bode 2) tohto článku do správy Preberajúceho ako správcu 

majetku štátu.  

2) Predmetom tejto Zmluvy je liek v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a 

zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z.“) špecifikovaný nasledovne: 

 

Kód 

lieku 

Názov 

lieku 
Doplnok 

Počet 

jednotiek 

(liečebných 

dávok*) 

predmetu 

zmluvy 

Jednotková 

suma bez 

DPH v 

EUR 

Jednotková 

suma 

s DPH (10 

%) v EUR 

Suma 

celkom 

bez 

DPH  v 

EUR 

Suma 

celkom 

s DPH 

(10 %) 

v EUR 

9547D 

Paxlovid 

150 mg 

+ 100 

mg 

filmom 

obalené 

tablety 

tbl flm 30 (20x150 

mg+10x100 mg) 

(blis.OPA/Al/PVC) 

500 665 731,5 332500 365750 

*„Liečebná dávka“ znamená jedno balenie lieku obsahujúce 30 tabliet rozdelených do 5 blistrových kariet s 

dennou dávkou. 

 (ďalej len „liek“ alebo „predmet prevodu správy“) 

 

3) Odovzdávajúci na základe tejto Zmluvy prevádza do správy Preberajúceho predmet prevodu 

správy a Preberajúci predmet prevodu správy prijíma do svojej správy. 

 

4) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že predmet prevodu správy Preberajúci využije 

v súlade s účelom tejto Zmluvy špecifikovaným v článku II tejto Zmluvy. 

 

5) Preberajúci sa zaväzuje nakladať s predmetom prevodu správy v súlade s príslušnou 

dokumentáciou týkajúcou sa lieku. 

 

Článok II 

Účel prevodu 

 

1) Predmet prevodu správy bude Preberajúcemu slúžiť výhradne na účely poskytovania 

zdravotnej starostlivosti, a to v rámci ochrany verejného zdravia pred šírením ochorenia 
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COVID-19, ako aj na plnenie s tým súvisiacich úloh uložených Preberajúcemu v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo inak zmluvne dohodnutých podmienok. 

 

Článok III 

Spôsob a deň prevodu 

 

1) Dodávanie lieku pre účely tejto Zmluvy zabezpečí držiteľ povolenia na veľkodistribúciu 

liekov, ktorý koná ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa zákona č. 179/2011 Z. z.  

o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v 

krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov 

v znení neskorších predpisov a/alebo s ktorým je Ministerstvo v zmluvnom vzťahu, a ktorý 

zabezpečuje dodávanie lieku v podmienkach Slovenskej republiky (ďalej len 

„Vykonávateľ“). Správa hnuteľného majetku štátu špecifikovaného v článku I, bode 2) 

tejto Zmluvy sa na Preberajúceho prevádza ku dňu fyzického odovzdania a prevzatia 

predmetu prevodu správy od Vykonávateľa, a to na základe písomného odovzdávacieho a 

preberacieho protokolu (ďalej len „preberací protokol“), ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 

tejto Zmluvy. 

  

2) Preberajúci nadobúda predmet prevodu správy do svojej správy bezodplatne. Prevod správy 

k predmetu prevodu správy sa uskutoční postupne, v častiach, a to na základe písomnej 

žiadosti Preberajúceho doručenej Odovzdávajúcemu (ďalej len „Objednávka“). Preberajúci 

v Objednávke určí množstvo, miesto a požadovaný termín dodania predmetu prevodu 

správy. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že Objednávka je pre 

Odovzdávajúceho záväzná až po jej písomnom odsúhlasení. Ak sa Odovzdávajúci v lehote 

piatich dní odo dňa doručenia Objednávky nevyjadrí inak, považuje sa na účely tejto 

Zmluvy Objednávka za záväznú; tým nie je dotknuté právo Odovzdávajúceho jednostranne 

zmeniť množstvo, miesto a termín dodania predmetu prevodu správy podľa tejto Zmluvy 

odlišne od doručenej Objednávky, o čom je povinný bezodkladne Preberajúceho písomne 

informovať. Písomne podľa tohto bodu tohto článku takisto znamená aj prostredníctvom e-

mailovej správy uskutočnenej medzi kontaktnými osobami Zmluvných strán, ktoré budú 

bezodkladne špecifikované po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy osobitným záväzkovo-

právnym vzťahom. Preberajúci berie na vedomie, že Odovzdávajúci schváli ďalšiu 

Objednávku až po tom, ako (i) Preberajúci vykáže použitie predmetu prevodu správy 

v súlade s príslušnými ustanoveniami Usmernenia k vypĺňaniu hlásenia COVID_VK_V10 

zverejneného v Informačnom systéme zdravotníckych indikátorov NCZI a (ii) maximálne 

množstvo predmetu prevodu správy, ktoré má Preberajúci k dispozícii pred odoslaním 

ďalšej Objednávky neprekračuje 10 % z celkového množstva predmetu prevodu správy, 

ktoré bolo Preberajúcemu doručené na základe tejto Zmluvy. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/387/
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3) O prevzatí predmetu prevodu správy vyhotoví Vykonávateľ preberací protokol v troch (3) 

rovnopisoch. Preberajúci odovzdá po prevzatí predmetu prevodu správy dva (2) rovnopisy 

Vykonávateľovi a jeden (1) rovnopis zostáva v dispozícii Preberajúceho. 

 

Článok IV 

Odovzdanie predmetu prevodu 

 

1) Odovzdávajúci zabezpečí odovzdanie predmetu prevodu správy Preberajúcemu spolu 

s dokumentáciou prostredníctvom Vykonávateľa špecifikovaného v článku III, bode 1) tejto 

Zmluvy. 

 

2) Preberajúci berie na vedomie, že predmet prevodu správy bude Vykonávateľom dodaný 

v dohodnutom čase a množstve výlučne do nemocničnej lekárne alebo verejnej lekárne 

(ďalej len „lekáreň“) Preberajúceho, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. 

 

3) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že odmietnutie prevzatia dodávaného predmetu prevodu 

správy podľa tejto Zmluvy zo strany Preberajúceho a/alebo jeho lekárne, a/alebo 

odmietnutie podpísania preberacieho protokolu Vykonávateľovi je na účely tejto Zmluvy 

podstatným porušením zmluvných povinností Preberajúceho a je dôvodom na odstúpenie 

od Zmluvy zo strany Odovzdávajúceho. 

 

4) Zmluvné strany sa dohodli, že predmet prevodu správy bude na účely tejto Zmluvy 

dodávaný Vykonávateľom do lekárne Preberajúceho uvedenej v tomto bode tohto článku, 

ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak: 

 

Názov lekárne: 

Sídlo:  

Oprávnená osoba/zamestnanec lekárne zodpovedný za prevzatie lieku a podpísanie 

preberacieho protokolu: 

Tel. kontakt: 

E-mail: 

 

5) Preberajúci vyhlasuje, že stav predmetu prevodu správy mu je známy, preberá ho od 

Odovzdávajúceho v stave, v akom sa ku dňu odovzdania a prevzatia nachádza, a to 

prostredníctvom Vykonávateľa, a v budúcnosti si nebude voči Odovzdávajúcemu 

uplatňovať žiadne finančné ani iné nároky súvisiace s predmetom prevodu správy. 
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Článok V 

Vyhlásenia Zmluvných strán 

 

1) Odovzdávajúci vyhlasuje, že : 

a) je oprávnený vykonať bezodplatný prevod správy k lieku na Preberajúceho; 

b) boli splnené všetky podmienky vyžadované všeobecne záväznými právnymi 

predpismi na prevod správy k lieku na Preberajúceho; 

c) na lieku neviaznu žiadne právne povinnosti, s výnimkou tých, ktoré Preberajúcemu 

vyplývajú z tejto Zmluvy alebo ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

 

2) Preberajúci vyhlasuje, že: 

a) má potrebnú právnu spôsobilosť, oprávnenia, povolenia a rozhodnutia orgánov 

príslušných na vydanie povolenia na to, aby uzavrel túto Zmluvu a splnil všetky 

záväzky, ktoré zo Zmluvy pre neho vyplývajú; uzavretie tejto Zmluvy a plnenie 

záväzkov z nej vyplývajúcich si nevyžaduje žiadne ďalšie súhlasy alebo oznámenia 

na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov 

Preberajúceho alebo dohôd, ktorými je Preberajúci viazaný a bude s predmetom 

prevodu správy nakladať účelne, hospodárne a efektívne v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi; 

b) nebolo vydané a Preberajúcemu doručené a Preberajúci ani nemá vedomosť 

o existencii akéhokoľvek rozhodnutia akéhokoľvek orgánu verejnej moci, vrátane 

rozhodnutia vydaného v rámci rozhodcovského konania, ktoré by znemožňovalo 

alebo podstatne sťažovalo splnenie povinností Preberajúceho podľa tejto Zmluvy, 

pričom Preberajúci súčasne vyhlasuje, že neprebieha a ani nehrozí žiadne také 

konanie, ktoré v prípade, ak by bolo úspešné, by mohlo mať za následok nesplnenie 

povinností Preberajúceho podľa tejto Zmluvy. 

 

3) Ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Preberajúceho podľa bodu 2), písm. a) a b) tohto článku 

ukáže nepravdivým, na účely tejto Zmluvy pôjde o podstatné porušenie zmluvných 

povinností Preberajúceho a je dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany 

Odovzdávajúceho. 

 

Článok VI 

Ukončenie Zmluvy  

 

1) Túto Zmluvu je možné ukončiť: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán; 
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b) písomnou výpoveďou niektorej zo Zmluvných strán bez uvedenia dôvodu s 

výpovednou dobou jeden (1) mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej 

strane; 

c) písomným odstúpením od tejto Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán z dôvodu 

podstatného porušenia zmluvných podmienok.  

  

2) Okrem dôvodov uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, podstatným 

porušením zmluvných podmienok sa na účely tejto Zmluvy rozumie aj: 

  

 Na strane Odovzdávajúceho: 

 

a) ak neposkytne Preberajúcemu súčinnosť podľa tejto Zmluvy, bez 

ktorej Preberajúci nebude schopný splniť svoje záväzky 

vyplývajúce mu z tejto Zmluvy, a to ani v dodatočne určenej 

lehote v trvaní najmenej desiatich (10) pracovných dní na 

odstránenie zistených nedostatkov. 

 

 Na strane Preberajúceho: 

 

b) ak Preberajúci poruší svoju povinnosť vyplývajúcu mu z článku 

IV, bodu 3) tejto Zmluvy; 

c) ak sa ukáže, že niektoré z vyhlásení Preberajúceho podľa článku 

V, bodu 2) tejto Zmluvy je nepravdivé; 

d) ak Preberajúci prestane spĺňať podmienky stanovené všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, ktoré ho oprávňujú poskytovať 

zdravotnú starostlivosť; 

e) v ostatných prípadoch výslovne dohodnutých v tejto Zmluve. 

 

3) Právne účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. 

 

4) Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto Zmluvy, resp. výpoveď tejto Zmluvy podľa tohto 

článku sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia, resp. 

výpovede alebo odmietnutím prevziať odstúpenie, resp. výpoveď. 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. Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie Ministerstvu je rozhodná 

adresa, ktorá je ako jeho sídlo uvedená v záhlaví tejto Zmluvy a pre doručovanie 

Preberajúcemu adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom registri. V prípade, že 
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Preberajúci nie je registrovaný v obchodnom registri, za rozhodujúcu sa bude považovať 

adresa uvedená v inom príslušnom registri. 

 

5) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pri odstúpení od tejto Zmluvy, výpovedi tejto 

Zmluvy alebo ukončení trvania tejto Zmluvy dohodou Zmluvných strán je Preberajúci 

povinný previesť správu všetkého nespotrebovaného lieku  na Odovzdávajúceho.  

 

6) Ukončením platnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán 

v nej upravené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na zákonné sankcie 

a úroky alebo iných nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré podľa ich povahy majú 

zostať zachované aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy. 

 

7) Ustanoveniami bodu 4) tohto článku o doručovaní sa bude spravovať aj doručovanie 

ostatných písomností medzi zmluvnými stranami (napr. pokyny Odovzdávajúceho, 

oznámenia Zmluvných strán, upomienky, výzvy a pod.), ak to nie je v rozpore s kogentnými 

ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ustanoveniami tejto 

Zmluvy. 

 

Článok VII 

Protikorupčná doložka 

 

1) Zmluvné strany, ktoré sa výhradne pre účely tohto článku budú ďalej označovať ako 

„ministerstvo“ (Odovzdávajúci) a „partner ministerstva“ (Preberajúci), sa zaväzujú v 

rámci zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou dodržiavať a presadzovať platné 

právne normy zakazujúce korupciu.  

 

2) Zmluvné strany sa zaväzujú a súhlasia s tým, že v prípade, ak konanie partnera 

ministerstva, či už priame alebo cez sprostredkovateľa, vo svoj prospech alebo v prospech 

iného, vzbudzuje dôvodné podozrenie, že ide alebo by mohlo ísť o korupciu, takéto konanie 

je podstatným porušením tejto Zmluvy a súčasne dôvodom na okamžité odstúpenie 

ministerstva od Zmluvy, pričom partner ministerstva je povinný nahradiť ministerstvu 

všetku škodu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania alebo v súvislosti s odstúpením od 

Zmluvy vznikla. 

 

Článok VIII 

Spoločné ustanovenia 

 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že Odovzdávajúci je oprávnený na účely plnenia tejto Zmluvy 

poskytnúť informácie o Preberajúcom svojim zmluvným partnerom, iným štátnym 
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orgánom, ako aj tretím osobám, vrátane ich zverejnenia, a to aj bez osobitného súhlasu 

Preberajúceho. Za účelom odstránenia pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že 

Preberajúci podpísaním tejto Zmluvy udeľuje Odovzdávajúcemu súhlas s poskytnutím 

informácií o Preberajúcom, ako aj súhlas s poskytnutím informácií o obsahu tejto Zmluvy 

tretím osobám.  

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. 12. 2023, najdlhšie však do okamihu 

dodania celého objemu dodávaného lieku určeného v článku I, bode 2) tejto Zmluvy, a to 

v závislosti od toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. 

 

2) Táto Zmluva 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“) v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé 

zverejnenie Zmluvy v CRZ podľa predchádzajúcej vety zabezpečí Odovzdávajúci. 

 

3) Pokiaľ by ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo by sa stalo neplatným alebo 

neúčinným, či už úplne alebo len sčasti, ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, ktorých  

sa neplatnosť alebo neúčinnosť priamo netýka, tým nie sú dotknuté a ostávajú naďalej 

v  platnosti a účinnosti. Zmluvné strany sa zároveň v takomto prípade zaväzujú  

bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie Zmluvy takým 

ustanovením, ktoré bude platné a účinné a ktoré bude v čo možno najväčšej možnej miere 

zodpovedať vôli a  úmyslu Zmluvných strán vyjadreným v neplatnom  

alebo neúčinnom ustanovení. Ak to nebude právne možné, na úpravu vzťahu medzi 

Zmluvnými stranami sa použije taká platná právna úprava, ktorá sa svojou povahou  

čo možno najviac približuje účelu a obsahu tejto Zmluvy. 

 

4) Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe očíslovaných písomných 

dodatkov podpísaných obidvoma Zmluvnými stranami. 

 

5) Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou, sa 

spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 67/2020 Z. z., zákona č. 278/1993 Z. z. a 

ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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6) 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 právo sa zaväzujú bezvýhradne dodržiavať. 

 

7) Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom po 

jej podpise si každá zo Zmluvných strán ponecháva dve (2) vyhotovenia. 

 

8) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej a vážnej 

vôle, pričom ich zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany si 

túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 

9) Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je: 

Príloha č. 1 – vzor odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 

 

 

Za Odovzdávajúceho:     Za Preberajúceho: 

 

 

 

V Bratislave dňa    __.__. 2022                                     V ...................... dňa  __.__. 202_ 

 

 

 

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

MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH                    MUDr. Karol Hajnovič 

                    minister             riaditeľ 
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Príloha č. 1 k Zmluve o prevode správy majetku štátu 

 

ODOVZDÁVACÍ A PREBERACÍ PROTOKOL 

vzor 

 

 

Odovzdávajúci: 

Slovenská republika, správca majetku štátu:  

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

sídlo: Limbová 2, 837 52 Bratislava 

IČO: 00165565 

 

Odovzdávajúci v mene Ministerstva (Vykonávateľ): 

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť  

sídlo:   Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice  

IČO:  31 625 657 

IČ DPH:  SK2020468780 

 

Preberajúci: 

názov: 

sídlo:  

IČO: 

 

Predmet odovzdania: 

Názov lieku: 

Doplnok k názvu lieku:  

ŠÚKL kód:  

Registračné číslo:  

Počet kusov:  

Teplota lieku počas vyskladnenia: 

Presný dátum a čas vyskladnenia lieku: 

Číslo šarže: 

 

V ........................., dňa ............................. 

 

Vykonávateľ:     Preberajúci: 

 

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

podpis       podpis 


