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Dodatok č. 1  ku  Kontraktu 
na rok 2020 

 

zo dňa 14. februára 2020 

 

uzatvorený medzi účastníkmi 

 
 

na strane jednej  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

so sídlom:  Limbová 2, 837 52 Bratislava 37  

IČO:   00 165 565 

zastúpené:  MUDr. Marek Krajčí, minister 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica  

Číslo účtu:  SK6981800000007000150115 
číslo kontraktu u zadávateľa:  9/2020 

(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: 1/2020 

(ďalej len „prijímateľ“) 

(zadávateľ a prijímateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

 

Článok I. 

Predmet dodatku 

 

 

1. V súlade s čl. V.  Kontraktu na rok 2020 zo dňa 14.2.2020 číslo u zadávateľa 9/2020 a číslo 

u prijímateľa 1/2020 (ďalej len „kontrakt“) zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.1, ktorým sa 

mení a dopĺňa kontrakt (ďalej len „dodatok“). 

 

2. V článku IV. ods. 3 kontraktu sa dopĺňa  nový bod 3.7. v nasledujúcom znení: 

 

3.7. Zabezpečiť úlohy stanovené pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 

 odhad celkových nákladov objednávanej činnosti:                69 000,- € 

 spôsob financovania: transfer zo štátneho rozpočtu  (zdroj 111) 

 plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 442 zamestnancov prijímateľa 
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 finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup 11 000 kusov ochranných rúšok 

(tvárových masiek), ktoré slúžia ako osobné ochranné pomôcky pred nákazou 

koronavírusovým ochorením  COVID-19. Zabezpečenie týchto pomôcok je povinné na 

základe mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky dňa 11.3.2020  a slúži 

na zabezpečenie riadenia a koordinovania záchrannej zdravotnej služby v súčasnej 

mimoriadnej situácii 

 

3. V článku  IV.  kontraktu sa bod 5. ruší a nahrádza sa týmto novým znením: 

 

„5. Celková hodnota kontraktu je stanovená vo výške 17 143 460,00 Eur (slovom: 

sedemnásťmiliónovjednostoštyridsaťtritisícštyristošesťdesiat Eur).“ 

Navýšenie transferu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu oproti Kontraktu číslo 

9/2020 o 69 000,00 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: 15.4.2020                                                                 V Bratislave dňa: 30.3.2020 

 

 

 

 

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

           za zadávateľa                                                                                     za prijímateľa 

 

MUDr. Marek Krajčí        Ing. Juraj Hrehorčák 

            minister                                                                                           riaditeľ 

Ministerstvo zdravotníctva                                                         Operačné stredisko záchrannej 

     Slovenskej republiky                                                                       zdravotnej služby 

                                                                                                             Slovenskej republiky 


