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DODATOK č. 2/2022  

(ďalej len „Dodatok“)  

 

k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2007HIS zo dňa  11.01.2007  

v znení Dodatku č. 1/2012 zo dňa 27.12.2011  

(ďalej len „Zmluva“)  

 

uzatvorený podľa  Článku VII. odsek 1 Zmluvy medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami 

 

Dodávateľ: 

Obchodné meno:  PROMYS soft, s.r.o. 

Sídlo:     nám. M. R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava  

IČO:     36 276 847 

DIČ:    2022084097 

IČ DPH:   SK2022084097 

Konajúci prostredníctvom:  Mgr. Elena Dugová, konateľ 

Zapísaný:     V Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, 

    Vložka číslo: 18920/R 

Bankové spojenie:    

 

Číslo účtu IBAN:    

Tel:     034/621 5111 

Email:    promys@promys.sk 

    (ďalej len ako „Dodávateľ“) 

a 

Odberateľ: 

Názov:    Psychiatrická liečebňa Sučany 

Sídlo:     Hradiská 23, 038 52 Sučany  

IČO:    17 335 612 

DIČ:    2020598888 

IČ DPH:   SK2020598888 

Konajúci prostredníctvom:   Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán – riaditeľ 

Zriadený:  Zriaďovaciou listinou MZ SR číslo: 3724/1991-A/V-5 zo        

   dňa 09.12.1991 

Bankové spojenie:    

Číslo účtu v tvare IBAN:         

Tel:     043/4293209 

Email:    plsucany@plsucany.sk 

Adresa pre zaslanie elektronickej faktúry: sekretariat@plsucany.sk 

    (ďalej len ako „Odberateľ") 

 

(dodávateľ a odberateľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

1. Medzi Zmluvnými stranami bola dňa 11.01.2007 uzatvorená Zmluva o poskytovaní 

služieb č. 2007HIS, ktorá bola zmenená Dodatkom č. 1/2012 zo dňa 27.12.2011, na 

základe ktorej sa Dodávateľ zaviazal poskytovať Odberateľovi služby súvisiace 

s programovým vybavením „kuchyne“, ktoré je nainštalované u Odberateľa, a to 

v rozsahu špecifikovanom v Článku II. zmluvy. 

2. Zmluvné strany uzatvárajú, podľa VII. odsek 1 Zmluvy, podľa Článku II. ods. 1 písm. a) Príkazu 

ministra zdravotníctva SR č. 7/2017 zo dňa  25.09.2017 a Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 
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3/2021 číslo: S19049-2021-OddPŽ zo dňa  01.09.2021 tento Dodatok č. 2/2022 k Zmluve, 

ktorým sa Zmluva mení  a dopĺňa takto. 

 

 Článok III. „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ sa mení tak, že terajšie 

odseky 1, 2 a 3 Zmluvy sa nahrádzajú novými 1, 2, 3 a 4, ktoré znejú takto: 
1. Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva 
zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na paušálnej 
cene za služby jedenkrát ročne tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1 tejto 
Zmluve. K príslušnej paušálnej cene bude Dodávateľ, ktorý je osobou 
registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, účtovať aj daň z pridanej hodnoty, a to 
v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a 
účinnými na území SR v deň vzniku daňovej povinnosti a Odberateľ sa zaväzuje 
uhradiť Dodávateľovi paušálnu cenu spolu s DPH.  

2. Odberateľ zaplatí Dodávateľovi cenu za služby na základe elektronickej 
faktúry Dodávateľa, ktorú je Dodávateľ povinný vystaviť najneskôr do 
piateho pracovného dňa prvého kalendárneho mesiaca kalendárneho 
roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom Dodávateľ poskytol 
Odberateľovi služby. 

3. Faktúra Dodávateľa musí mať náležitosti daňového dokladu  v súlade so 
zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov a musí obsahovať číslo tejto Zmluvy. V prípade, že faktúra 
Dodávateľa nebude obsahovať náležitosti požadované príslušnými právnymi 
predpismi alebo ak bude vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky, je 
Odberateľ oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry 
Dodávateľa či jej povinných príloh, a to najneskôr do uplynutia lehoty jej 
splatnosti a Dodávateľovi vrátiť faktúru na opravu alebo doplnenie. V takom 
prípade začne plynúť nová lehota splatnosti opravenej alebo doplnenej 
faktúry dňom jej doručenia Odberateľovi.  

4. Vzhľadom k tomu, že Odberateľ je subjektom verejného práva (podľa § 261 
ods. 3 písm. d) a § 261 ods. 4 písm. a), b) Obchodného zákonníka) a zároveň 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, je povinný splniť peňažný záväzok 
z dodania služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 
Odberateľ bude platiť Dodávateľovi cenu za služby bezhotovostne – prevodom na 
účet Dodávateľa. Za deň úhrady faktúry (deň zaplatenia ceny za služby) sa pre 
účely tejto Zmluvy rozumie deň pripísania fakturovanej sumy na účet 
Dodávateľa. 

 

 Článok VII. odsek 4 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa mení takto: 
4.  Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ nemôže postúpiť pohľadávky voči 

Odberateľovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky 
zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu Odberateľa. Právny úkon, ktorým 
Dodávateľ postúpi pohľadávky voči Odberateľovi tretej osobe bez 
predchádzajúceho súhlasu Odberateľa je podľa § 39 Občianskeho zákonníka 
neplatný. Dodávateľ berie na vedomie, že súhlas Odberateľa je platný len za 
podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas 
Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

 Príloha č. 1 „CENNÍK SLUŽIEB“ sa nahrádza novou Prílohou č. 1, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 
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3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2007HIS zo dňa  11.01.2007  

v znení Dodatku č. 1/2012 zo dňa 27.12.2011 zostávajú nezmenené. 

4. Tento dodatok sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, 

z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno (1) 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. 

6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej Zmluvnej strany a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, podľa § 47a 

ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

V Myjave, dňa 29.3.2022                      V Sučanoch, dňa 31.3.2022                             

Dodávateľ: PROMYS soft, s.r.o.   Odberateľ: Psychiatrická  liečebňa 

       Sučany       

 

 

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

Mgr. Elena Dugová, konateľ    Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ                                   
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Príloha č. 1 

k 

Dodatku č. 2/2022 

k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2007HIS zo dňa 11.01.2007 

v znení Dodatku č. 1/2012 zo dňa 27.12.2011 

 

Dodávateľ: 

Obchodné meno:  PROMYS soft, s.r.o. 

Sídlo:     nám. M. R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava  

IČO:     36 276 847 

DIČ:    2022084097 

IČ DPH:   SK2022084097 

Konajúci prostredníctvom:  Mgr. Elena Dugová, konateľ 

Zapísaný:     V Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, 

     Vložka číslo: 18920/R 

Bankové spojenie:    

 

Číslo účtu IBAN:    

Tel:     034/621 5111 

Email:    promys@promys.sk 

    (ďalej len ako „Dodávateľ“) 

a 

Odberateľ: 

Názov:    Psychiatrická liečebňa Sučany 

Sídlo:     Hradiská 23, 038 52 Sučany  

IČO:    17 335 612 

DIČ:    2020598888 

IČ DPH:   SK2020598888 

Konajúci prostredníctvom:   Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán – riaditeľ 

Zriadený: Zriaďovaciou listinou MZ SR číslo: 3724/1991-A/V-5 zo        

  dňa 09.12.1991 

Bankové spojenie:    

Číslo účtu v tvare IBAN:        

Tel:     043/4293209 

Email:    plsucany@plsucany.sk 

    (ďalej len ako „Odberateľ") 

 

1. Cenník komplexných služieb pre jednotlivé moduly predmetného programového 

vybavenia PROHIS (platný od 1.4.2022): 

Názov produktu Mesačný 

paušál 

Štvrťročný 

paušál 

Polročný 

paušál 

Ročný 

paušál 

Na úhradu 

Kuchyňa 
40,00 120,00 240,00 480,00  

Spolu bez DPH 40,00 120,00 240,00 480,00  

 

2.  Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na ročnej paušálnej cene za 

služby vo výške 480,00 EUR. Odberateľ zaplatí Dodávateľovi cenu za služby na 
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základe elektronickej faktúry Dodávateľa, ktorú je Dodávateľ povinný 

vystaviť najneskôr do piateho pracovného dňa prvého kalendárneho mesiaca 

kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom Dodávateľ 

poskytol Odberateľovi služby. Fakturovaná finančná čiastka nezávisí na počte 

užívateľov predmetného programového produktu Odberateľa a pokiaľ nie je určené inak, 

vzťahuje sa k jeho každej jednej predanej licencii. 

 

3.  K príslušnej paušálnej cene bude Dodávateľ, ktorý je osobou registrovanou pre daň z pridanej 

hodnoty, účtovať aj daň z pridanej hodnoty, a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými a účinnými na území SR v deň vzniku daňovej povinnosti a 

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi paušálnu cenu spolu s DPH.  

 

 

 

V Myjave, dňa 29.3.2022    V Sučanoch, dňa 31.3.2022                            

 

Dodávateľ: PROMYS soft, s.r.o.   Odberateľ: Psychiatrická  liečebňa 

        Sučany       

 

 

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

Mgr. Elena Dugová, konateľ    Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ                                   

 


