
Dodatok č. 1 
ku 

Kúpnej zmluve č. 05/2016 zo dňa 06.02.2017 

uzatvorený medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami: 

Predávajúci: Senium Medica, s.r.o. 
Sídlo: Prieložtek 1, 036 01 Martin 
IČO: 36 849 383 
DIČ: 2022466919 
IČ DPH: SK2022466919 
Konajúci prostredníctvom: Bc. Michal Kmeť, B.S.B.A, konateľ 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 19646/L 
Lekáreň poskytujúca lekárenskú starostlivosť: Senium Medica, s.r.o., 
prevádzka: Prieložtek 1, 036 01 Martin 
Odborný zástupca na poskytovanie lekárenskej starostlivosti: PharmDr. Martin 
Janovský, PhD. 
(ďalej len „predávajúci") 

Sídlo: Hradiská 20, 038 52 Sučany 
IČO: 17 335 612 
DIČ: 2020598888 
IČ DPH: SK2020598888 
Konajúci prostredníctvom: Ing. Vladimír Husárček, riaditeľ 
Zriadený: Zriaďovacou listinou MZ SR číslo: 3724/1991 -A/V-5 zo 
dňa 09.12.1991 
(ďalej len „kupujúci") 

1. Medzi zmluvnými stranami bola dňa 06.02.2017 uzatvorená Kúpna zmluva č. 05/2016, na 
základe ktorej sa predávajúci zaviazal opakovane dodávať kupujúcemu lieky v množstve 
podľa potreby kupujúceho a upresnené v dielčích objednávkach kupujúceho. 

2. Zmluvné strany uzatvárajú, podľa ČI. VII. ods. 2 zmluvy, tento Dodatok č. 1 ku Kúpnej 
zmluve č. 05/2016 zo dňa 06.02.2017, ktorým sa zmluva mení takto: 

• ČI. III. bod 3 zmluvy sa mení a znie takto: 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy 

preukáže, že na relevantnom trhu existuje dodávateľ, ktorý ponúka dodávku liekov 
Invega a XEPLION (niektorého lieku), ktoré sú predmetom plnenia podľa tejto 
zmluvy za cenu nižšiu, ako sa tieto lieky (liek) zaviazal dodávať kupujúcemu 
predávajúci na základe tejto kúpnej zmluvy, kupujúci takéhoto dodávateľa aj 
s označením druhu lacnejšie ponúkaných liekov oznámi predávajúcemu písomne; 
po doručení takéhoto oznámenia je predávajúci povinný kúpiť takéto lieky (liek) od 
tohto dodávateľa a následne takto kúpené lieky (liek) fakturovat' kupujúcemu za 
cenu, za ktorú predávajúci tieto lieky (liek) kúpil - v takomto prípade bude prílohou 
faktúry predávajúceho aj faktúra dodávateľa, od ktorého predávajúci liek pre 
kupujúceho kúpil. 

3. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy č. 05/2016 zo dňa 06.02.2017 zostávajú nezmenené. 
4. Tento dodatok sa vyhotovuje vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 

každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie dodatku. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali a že, tak ako je vyhotovený, 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne 
prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov. 

Kupujúci: 
a 

Psychiatrická liečebňa Sučany 



Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, podľa § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V Sučanoch, dňa 07.08.2017 
Predávajúci: Senium Medica, s.r.o. 

Michal Kmeť, B.S.B.A, konateľ 

V Sučanoch, dňa 07.08.2017 
Kupujúci: Psychiatrická liečebňa Sučany 

Ing. Vladimír Husárček, riaditeľ 



Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 20, 038 52 Sučany 

V Sučanoch, dňa 27.07.2017 

Vážená pani Ing. Markéta Dvořák, 

na základe žiadosti Zákazníka Psychiatrickájiečebňa Sučany, Hradiská 20, 038 52 Sučany zo dňa 27.07.2017, ktorá 
je uvedená v Prílohe č. 1 tejto dohody („Žiadosť"), ako aj v zmysle následných rokovaní medzi Zákazníkom a 
spoločnosťou Johnson & Johnson, s.r.o., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 
31 345 182, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4598/B 
(„Spoločnosť"), v mene ktorej koná Ing. Jiří Šlesinger, MBA, konateľ, vo veci podmienok priamych dodávok liekov 
špecifikovaných v Prílohe č. 2 tejto dohody („Produkty") realizovaných Spoločnosťou priamo Zákazníkovi, by sme 
Vás radi požiadali o písomné potvrdenie, že medzi Spoločnosťou a Zákazníkom boli dohodnuté nasledovné 
podmienky dodávok („Dohoda"). 

Spoločnosť súhlasí stým, že v prípade priamych dodávok Produktov Zákazníkovi v období od 01.08.2017 do 
31.07.2018 poskytne Zákazníkovi finančné zvýhodnenie určené podľa schémy špecifikovanej v Prílohe č. 2 tejto 
Dohody. 

Zmluvné strany potvrdzujú a súhlasia s tým, že Zákazník je oprávnený použiť Produkty výlučne pre účely liečby 
pacientov Zákazníka počas ich hospitalizácie v príslušnom psychiatrickom oddelení Zákazníka. Zákazník berie na 
vedomie, že Produkty dodané na základe tejto Dohody nesmú byť v použité pre účely ambulantnej liečby pacientov 
Zákazníka. 

Zmluvné strany potvrdzujú a súhlasia, že vzhľadom na skutočnosť, že Zákazník nemá vlastnú nemocničnú lekáreň, 
lekáreň Senium Medica s.r.o., so sídlom Prieložtek 1, 036 01 Martin, IČO: 36 849 383, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 19646/L-Zbl. („Lekáreň"), zabezpečí na základe žiadosti 
Zákazníka dodanie Produktov pre Zákazníka. Zmluvné strany súhlasia s tým, že každá čiastková objednávka 
Lekárne týkajúca sa dodania Produktov v mene Zákazníka bude doručená priamo Spoločnosti a to s výslovným 
odvolaním sa na Žiadosť a túto Dohodu a že každá faktúra Spoločnosti za dodávky Produktov realizované na 
základe tejto Dohody bude výslovne odkazovať na Žiadosť a na túto Dohodu. Zákazník ďalej Spoločnosti písomne 
potvrdí, že prijal požadované množstvo Produktov. Zmluvné strany sa dohodli, že Zákazník na základe žiadosti 
Spoločnosti predloží Spoločnosti potvrdenie vydané subjektom zapísaným v Slovenskej komore audítorov 
obsahujúce vyhlásenie, že na základe preskúmania záznamov (finančných a iných) Zákazníka a súvisiacej 
dokumentácie týkajúcej sa predmetu tejto Dohody, Zákazník a Lekáreň postupujú v súlade s touto Dohodou. 

Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že pre ešte nedoručené objednávky si Spoločnosť vyhradzuje právo 
kedykoľvek výhradne a podľa vlastného uváženia rozhodnúť o zmene platobných podmienok, vrátane zmeny 
základnej predajnej ceny, vo vzťahu k akémukoľvek alebo všetkým Produktom, ktoré sú predmetom akejkoľvek 
čiastkovej objednávky Lekárne urobenej v mene Zákazníka na dodanie Produktov doručenej Spoločnosti, pokiaľ to 
Spoločnosť považuje za vhodné s ohľadom na ekonomické, finančné či legislatívne podmienky existujúce v danej 
dobe na území Slovenskej republiky, bez vzniku akéhokoľvek nároku alebo zodpovednosti. 

Zákazník a Spoločnosť berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto Dohoda bola uzatvorená na základe prísnych 
rozpočtových obmedzení, ktorým je Zákazník vo finančnom a ekonomickom kontexte vystavený na území 
Slovenskej republiky ako aj za účelom zabezpečenia nepretržitej dostupnosti Produktov pre účely uspokojenia 
potrieb pacientov Zákazníka. Táto Dohoda nezaväzuje Zákazníka predpisovať, nakupovať, užívať, odporúčať alebo 
zabezpečovať užívanie akéhokoľvek výrobku Spoločnosti alebo osôb so Spoločnosťou spriaznených. 

Zákazník a Spoločnosť súhlasia a potvrdzujú, že účelom tejto Dohody nie je v žiadnom prípade reklama 
akéhokoľvek výrobku Spoločnosti alebo osôb so Spoločnosťou spriaznených ani poskytnutie akejkoľvek výhody, 
daru či sponzorského príspevku ani akákoľvek forma poskytovania vzoriek Produktov, ale výlučne poskytovanie 
finančného zvýhodnenia vo vzťahu k Produktom. 
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Zákazník a Spoločnosť berú na vedomie, že plnenie podmienok dohodnutých v tejto Dohode musí byť priebežne 
posudzované z hľadiska súladu so súťažnými pravidlami podľa Zákona o ochrane hospodárskej súťaže („Zákon") a 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie („Zmluva o EÚ"). V prípade, ak táto Dohoda alebo jej časť bude zo strany 
Spoločnosti považovaná za porušujúcu ustanovenia Zákona a/alebo Zmluvy o EÚ (pričom Spoločnosť je výlučne 
samostatne oprávnená o tom rozhodnúť), je Spoločnosť oprávnená okamžite od tejto Dohody odstúpiť bez vzniku 
akéhokoľvek nároku alebo zodpovednosti. 

Zákazník a Spoločnosť sa dohodli, že ustanoveniami tejto Dohody sa budú spravovať v období jedného roka odo 
dňa uzatvorenia Dohody, pričom táto Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami, nie 
však skôr ako udelením súhlasu príslušným orgánom (ak príslušný právny predpis udelenie takého súhlasu 
vyžaduje) a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a Zákona o slobode informácií. Táto 
Dohoda stratí platnosť s okamžitým účinkom v prípade, ak sa pre dojednania Zmluvných strán vyskytne legislatívna 
prekážka. V prípade zmeny základnej predajnej ceny akéhokoľvek z Produktov je Spoločnosť oprávnená túto 
Dohodu okamžite vypovedať bez vzniku akéhokoľvek nároku alebo zodpovednosti. 

Všetky informácie v ústnej alebo písomnej podobe, ktoré si medzi sebou Zákazník a Spoločnosť navzájom poskytli 
alebo poskytnú v súvislosti s touto Dohodou, majú povahu dôverných informácií („Dôverné informácie"). 
Spoločnosť vyhlasuje, že informácie týkajúce sa predaja Produktov, najmä cenových dohôd a špecifikácie 
Produktov, považuje za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. Zákazník a Spoločnosť sa 
zaväzujú Dôverné informácie chrániť pred akýmkoľvek neoprávneným sprístupnením tretím osobám (aktívnym či 
pasívnym, priamym alebo nepriamym) a ich zneužitím. Zmluvné strany môžu poskytovať prístup k Dôverným 
informáciám výlučne svojim poradcom, zamestnancom alebo sprostredkovateľom, ktorí majú z povahy svojej 
činnosti potrebu tieto informácie poznať, a to za predpokladu, že sa na nich vzťahuje povinnosť mlčanlivosti 
v rovnakom rozsahu, ako je obsiahnutá v tejto Dohode. Povinnosť mlčanlivosti bude trvať aj po ukončení akejkoľvek 
spolupráce či iného vzťahu medzi Zákazníkom a Spoločnosťou. 

Zákazník a Spoločnosť súhlasia s tým, že táto Dohoda sa spravuje príslušnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody a sú pre Zmluvné strany záväzné. 

Z dôvodu potvrdenia podmienok obsiahnutých v tejto Dohode by sme Vás radi poprosili, aby ste nám obratom zaslali 
podpísanú kópiu tejto Dohody. 

S priateľským pozdravom 

Psychiatrická liečebňa Sučany 
Ing. Vladimír Husárček, riaditeľ 
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Johnson & Johnson, s.r.o. 
Ing. Jiří Šlesinger, MBA, konateľ 

S vyššie uvedenou dohodou súhlasíme 

V Sučanoch, dňa 27.07.2017 
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