
 

 

           

  
            

 
 

 

   
 

Číslo: Dodatok 68/2021 

Dodatok č. 1 
k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI č. 698/2021/OZ zo dňa 29.3.2021 

uzatvorený v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi nižšie 
uvedenými účastníkmi a za nižšie uvedených podmienok: 

1 Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, predseda 
IČO: 37870475 
DIČ: 2021626332 
Zástupca oprávnený na konanie v organizačných veciach vyplývajúcich zo zmluvy 
kontaktná osoba: MUDr. Jozef Tekáč, MPH 
Telefón: XXXXXXXXXXXX 
E-mail: jozef.tekac@vucpo.sk 

(ďalej len „organizátor“) 

a 

2 PRO SAN-MR, s.r.o. 
Sídlo: 069 01 Snina, Komenského 2655/5 
Zastúpenie: MUDr. Monika Rybakovová, konateľ 
IČO: 52 434 231 
DIČ: 2121017173 
Číslo registra: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č. 38371/5
Bankové spojenie: VÚB BANKA, a.s. 
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXX 
Kontaktná osoba: MUDr. Monika Rybakovová 
Telefón: XXXXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXXXXX 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

sa v súlade s čl. X. bod 2. Zmluvy o spolupráci č. 697/2021/OZ zo dňa 24.3.2021 dohodli na 
uzatvorení dodatku č. 1 v nasledujúcom znení: 
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I. 
Predmet dodatku č. 1 

1. Čl. II. Miesto a časový rozsah výkonu sa mení a znie: 

1. Miestom prevádzkovania VKOC sú vyhradené priestory určené a poskytnuté 
organizátorom na tento účel, a to 

· Obchodná akadémia na Komenského 1, 06001 Humenné, vo vlastníctve organizátora 
v správe Obchodnej akadémie, Humenné; 

· Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov vo vlastníctve 
organizátora a v správe Strednej priemyselnej škole Bardejov. 

2. Organizátor sa zaväzuje poskytovateľovi umožniť vykonávanie očkovania vakcínou 
proti ochoreniu SARS-CoV-2 vo VKOC v časovom rozsahu maximálne desať (10 ) 
hodín denne v každom mieste prevádzkovania VKOC a to vo vopred dohodnutých 
dňoch. 

2. V Čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán sa mení bod 1, písm. a), ktoré znie: 
a) Vytvárať pre poskytovateľa podmienky na zabezpečenie riadneho a bezpečného 

výkonu očkovania vo VKOC, vrátane likvidácie odpadu; 

3. V Čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán sa mení bod 1, písm. d), ktoré znie: 
d) organizátor je povinný oznámiť poskytovateľovi počet vakcín, resp. predpokladaný 

počet očkovaných občanov, dátum očkovania, prípadne aj určenie konkrétneho 
vyhradeného miesta kde sa má vakcinácia vykonať, minimálne dva dni vopred, 
prípadne po dohode a e-mailovom potvrdení poskytovateľom aj v lehote kratšej. 

Materiálno-technické vybavenie pre prevádzku VKOC, najmä materiálne vybavenie 
VKOC spotrebný materiál, zdravotnícky materiál, ochranné osobné pracovné 
prostriedky a technické vybavenie, ktoré je povinný zabezpečiť na vlastné náklady 
organizátor je podrobne uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve. 

4. V Čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán sa mení bod 2, písm. b), ktorý znie: 
b) zabezpečiť pre VKOC personálne vybavenie na pracovné pozície: lekár, farmaceut, 

zdravotné sestry, administratívnych pracovníkov, koordinátorov, technická podpora, 
upratovanie a dezinfekcia priestorov; 

5. Čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán sa bod 2 dopĺňa o nové písmená h) a i), 
ktoré znejú: 

h) zabezpečiť za vykonanú prácu náhradu hodinovú mzdu minimálne vo výške : lekár 
15 €; farmaceut: 10 €; zdravotná sestra 10 €; administratívny pracovník 8 €; 

i) zabezpečiť prevádzkovanie výjazdovej očkovacej skupiny pri jednotlivých VKOC. 

6. V Čl. VII. Odplatnosť sa vypúšťa sa bod 2. 

7. Čl. VIII. Trvanie zmluvy sa mení bod 1, ktorý znie: 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.6.2021. 
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8. Čl. IX. Sankcie sa vypúšťa pôvodný text a nahrádza sa novým textom , ktorý znie: 

1. Za porušenie povinnosti podľa Článku III. ods. 2, písm. c) a d) zmluvy vzniká 
organizátorovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom 
päťsto eur) a to za každé takéto porušenie. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 7 dní 
odkedy bola uplatnená. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že považujú výšky zmluvných pokút za primerané vzhľadom 
na význam zabezpečovanej povinnosti. 

II. 
Záverečné ustanovenia dodatku č. 1 

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle organizátora. 

2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých 
organizátor dostane tri rovnopisy a poskytovateľ dostane jeden rovnopis. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvorili 
ho slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nevýhodných podmienok, a na znak 
toho, že obsah dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho oprávnení 
zástupcovia oboch zmluvných strán vlastnoručne podpísali. 

V Prešove dňa ... 29.4.2021 V Prešove, dňa .... 29.4.2021 

Organizátor Poskytovateľ 
................................................... ............................................................... 

v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD. v. r. PRO SAN, s.r.o., 
Predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Monika Rybakovová, konateľ 

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 29.4.2021 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 30.4.2021 
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