
DODATOK č. 1 

ku Kontraktu na rok 2019 zo dňa 15. 2. 2019 

 
 

číslo u zadávateľa:  25/2019 

číslo u riešiteľa:  10/2019 

 

 

 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Zadávateľ:                          Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Sídlo:    Limbová ul. č. 2, 837 52 Bratislava 37 

IČO:    00 165 565 

Zastúpené:   doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., ministerka  

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:     

(ďalej len „zadávateľ“) 

 

 

a 

 

 

Riešiteľ:                               Národné centrum zdravotníckych informácií 

           Sídlo:    Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 

           IČO:    00 165 387 

           Zastúpené:   Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ 

           Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

           IBAN:                 

    (ďalej len „riešiteľ“) 

 

(zadávateľ a riešiteľ spolu len „zmluvné strany“) 

 

 

 

 

 

 

 

Článok I 

Preambula  

 

V súlade s čl. V odsekom 1. Kontraktu na rok 2019 zo dňa 15. 2. 2019 číslo u zadávateľa 

25/2019 a číslo u riešiteľa 10/2019 (ďalej len „kontrakt“) zmluvné strany uzatvárajú tento 

Dodatok č. 1, ktorým sa dopĺňa kontrakt. 

 

 

 



Článok II 

Predmet dodatku 

 

1. V čl. III. kontraktu sa v ods. 3. za bod 3.2. vkladá nový bod 3.3. v nasledujúcom znení: 

 

     3.3. Účelovo určené na odmeňovanie zamestnancov   v súvislosti s novelou zákona č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme v súlade s § 5 zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019, s 

kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 

postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a nariadením vlády SR č. 388/2018 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme od 1. januára 2019 v celkovej výške: 

 

 

                                                                                                          366 011,00 € (zdroj 111) 

 

 

Článok III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou kontraktu a je vyhotovený v štyroch 

rovnopisoch, z ktorých si každá zo zmluvných strán ponechá dva exempláre. 

 

2. Tento Dodatok č. 1 ku kontraktu nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými 

stranami a účinnosť nadobúda dňom  nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv. 

 

3. Ostatné ustanovenia kontraktu sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

 

 

V Bratislave dňa: 

 

 

Zadávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

 

 

 

 

                                                                             doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. 

                                                                                              ministerka 

 

 

V Bratislave dňa: 

 

 

Riešiteľ: Národné centrum zdravotníckych informácií 

 

 

 

                                                                                             Ing. Peter Blaškovitš                                                                  

                                                                                                generálny riaditeľ                                                                       


