
    
 

 

     

           

   
               

        
 

 
     

        
                  
   
               
                                  
                            
              
  

    
 

 
 

              
                   
              
             
                  
            
              
 

   
 

      
 

                     
 

 
   

     
 
 

             
 
         
 
          

Číslo: Dodatok 69/2021 

Dodatok č. 1 

k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI číslo z CRZ ÚPSK: 506/2021/OZ zo dňa 

25.2.2021 (ďalej „Zmluva“) 
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: 
e-mail.: 
tel. kontakt: 

(ďalej len „organizátor“) 

a 

2 Obchodné meno: EMED s.r.o. 
Sídlo: Československej armády 27, 040 01 Košice-Staré mesto 
IČO: 36571571 
Štatutárny orgán: MUDr. Martin Lešťan 
Registrovaný: OS Košice I, oddiel: Sro, vl.č.: 14051/V 
e-mail: XXXXXXXX 
tel. kontakt: XXXXXXX 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

sa v súlade s čl. V. bod 2. Zmluvy dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 v nasledujúcom znení: 

I. 
Predmet dodatku č. 1 

1. Čl. III. Povinnosti zmluvných strán sa bod 2 mení a znie: 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

- zabezpečiť riadny výkon očkovania v dohodnutých termínoch, 



                   
              

           
                   

        
                     
            
                  

            
            
 

              
        

           
        
              
                  

  
 

            
 

         
 

 
     

 
              

            
 

        
 

                
          

 
              

               
               

        
 
 

                                        
 

 
 

      
     

  
 

  
      

 
 

      
      

- v prípade prekážok v nástupe na výkon očkovania vo VKOC v dohodnutom termíne,
oznámiť organizátorovi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu, minimálne dva dni pred
termínom očkovania tak, aby nedošlo k ohrozeniu činnosti VKOC,
- personálne zabezpečiť VKOC odborne spôsobilými osobami, a to 2 lekár a minimálne 2
sestra a štyria administratívni pracovníci
- mať aktívny prístup do Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a pripojenie
do aplikácie e-zdravie,
- viesť zdravotnú dokumentáciu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti v súlade so
zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- záväzne dodržiavať vopred dohodnutý časový rozsah výkonu VKOC a oznamovať všetky
zmeny v súvislosti s výkonom očkovania,
- zabezpečovať komunikáciu a výkazníctvo so zdravotnými poisťovňami,
- zabezpečovať výkazníctvo do (NCZI),
- zabezpečiť očkovanie v dvoch kójach počas očkovacieho dňa
- že počas platnosti zmluvy podá maximálne množstvo vakcín: 1 kója/250 ks vakcín /na 1
očkovací deň

3. Čl. IV. Trvanie zmluvy sa mení bod 1, ktorý znie:

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.6.2021.

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. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti.

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

4. 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 
................................................... ............................................................... 

EMED s.r.o 
v. r. MUDr. Martin Lešťan, konateľ 

v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja

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