Dodatok č. 2 ku Kontraktu
na rok 2019
zo dňa 15. februára 2019
uzatvorený medzi účastníkmi
na strane jednej
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
so sídlom:
Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
IČO:
00 165 565
zastúpené:
doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., ministerka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
SK6981800000007000150115
číslo kontraktu u zadávateľa: 23/2019
(ďalej len „zadávateľ“)
a
na strane druhej
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
so sídlom:
Trnavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava 25
IČO:
36 076 643
zastúpené:
Ing. Juraj Hrehorčák, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
SK1681800000007000259030
číslo kontraktu u prijímateľa: 1/2019
(ďalej len „prijímateľ“)
(zadávateľ a prijímateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)
Článok I.
Predmet dodatku
1. V súlade s čl. V. Kontraktu na rok 2019 zo dňa 15.2.2019 číslo u zadávateľa 23/2019 a číslo
u prijímateľa 1/2019 (ďalej len „kontrakt“) zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.2, ktorým sa
mení a dopĺňa kontrakt (ďalej len „dodatok“).
2. V článku IV. ods. 3 kontraktu sa dopĺňajú dva nové body: 3.6. a 3.7. v nasledujúcom znení:
3.8. Zabezpečiť úlohy stanovené pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
 odhad celkových nákladov objednávanej činnosti:
600 000,- €
 spôsob financovania: transfer od ostatných subjektov verejnej správy (zdroj 111)
 plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 442 zamestnancov prijímateľa
 finančné prostriedky sú účelovo určené na zvýšenie platov zamestnancov OS ZZS SR
súvisiacich s novelou zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov, ktorou sa s účinnosťou od 1. mája 2019 novelizujú ustanovenia paragrafov 121
až 123 mzda a náhrada mzdy za sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, v nedeľu
a za nočnú prácu
 kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti: obyvatelia na celom území Slovenskej republiky

3.9. Zabezpečiť úlohy stanovené pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
 odhad celkových nákladov objednávanej činnosti:
200 000,- €
 spôsob financovania: transfer od ostatných subjektov verejnej správy (zdroj 111)
 plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 442 zamestnancov prijímateľa
 finančné prostriedky sú účelovo určené na poistné a príspevok do poisťovní
 kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti: obyvatelia na celom území Slovenskej republiky
3.10. Zabezpečiť softvér na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií medzi
poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby a príslušnými zariadeniami ústavnej zdravotnej
starostlivosti
 odhad celkových nákladov objednávanej činnosti:
50 000,- €
 spôsob financovania: transfer od ostatných subjektov verejnej správy (zdroj 111)
 finančné prostriedky sú účelovo určené na komunikačnú technológiu STEMI a jej inovácie
pre 420 užívateľov slúžiacu na obrazovú a hlasovú komunikáciu posádok ZZS
s kardiocentrami, NCMP centrami a MTE centrami v rámci Slovenskej republiky
 kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti: obyvatelia na celom území Slovenskej republiky,
poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby
3. V článku IV. kontraktu sa bod 5. ruší a nahrádza sa týmto novým znením:
„5. Celková hodnota kontraktu je stanovená vo výške 17 931 825,00 Eur (slovom:
sedemnásťmiliónovdeväťstotridsaťjedentisícosemstodvadsaťpäť Eur).“
Navýšenie transferu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu oproti Kontraktu číslo
23/2019 o 1 802 096,00 Eur.
Navýšenie transferu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu oproti Dodatku č. 1 ku
Kontraktu č. 23/2019 o 850 000,00 Eur.
Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia kontraktu zostávajú nezmenené.
2. Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si zmluvné strany ponechajú po
dvoch exemplároch.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť kontraktu.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
V Bratislave dňa: 6.12.2019

....................................
za zadávateľa
doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.
ministerka
Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky

V Bratislave dňa: 5.12.2019

.....................................
za prijímateľa
Ing. Juraj Hrehorčák
riaditeľ
Operačné stredisko záchrannej
zdravotnej služby
Slovenskej republiky

