
DODATOK č. 1 
k zmluve o dielo (register zmlúv č. 14/2007) zo dňa 04.09.2007 

Zmluvné strany 

v 

Objednávateľ: Štátny ústav pre kontrolu liečiv 
Kvetná ul. 11 
825 08 Bratislava 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000133657/8180 
IČO: 00165221 
DIČ: 2020857036 
Zastúpený: PharmDr. Ján Mazag 

vedúci služobného úradu a riaditeľ 

Zhotoviteľ: MODRÁ PLANÉTA, s.r.o. 
Košická 37 
821 08 Bratislava 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: 2622020224/1100 
IČO: 31340083 
DIČ/IČ DPH: 2020311315/SK2020311315 
Zastúpený: RNDr. Roman Cech 

konateľ 

v 

C1.I 
Úvodné ustanovenia 

1.1 Podpísané zmluvné strany sú účastníkmi Zmluvy o dielo zo dňa 04.09.2007 (ďalej ako 
„zmluva"). 

1.2 Zmluvné strany sa na základe spoločných rokovaní dohodli na zmene a doplnení 
zmluvy a na tento účel uzatvárajú tento DODATOK č. 1 k zmluve. 

ČI. II 
Predmet dodatku 

2.1 Zmluva sa dopĺňa a mení nasledovne: 

2.1.1 ČI. III Zmluvy sa dopĺňa nasledovne: 

Zhotoviteľ zabezpečí zber, prepravu, triedenie, váženie, zneškodnenie nebezpečného 
odpadu v zmysle platnej legislatívy na nakladanie s nebezpečným odpadom 
a súvisiacimi predpismi. 

2.1.2 ČI. V Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne : 

1. Zhotoviteľ prevezme nebezpečný odpad zo všetkých verejných lekární z celého 
územia Slovenska s potvrdením lekárne o prevzatom množstve liekov 
vyzbieraných od obyvateľstva. 



2. Zhotoviteľ pred každým plánovaným zberom liekov od obyvateľstva predloží 
objednávateľovi zoznam lekární a termín plánovaného zberu. 

3. Zhotoviteľ vystaví pre každú lekáreň potvrdenie o odobratom množstve odpadu 
v kilogramoch. Týmto dokladom lekáreň preukazuje kontrolným orgánom 
odjednávateľa spôsob nakladania s vyzbieranými liekmi od obyvateľstva 
(príloha č. 1 tohto dodatku). 

4. Zhotoviteľ zabezpečí zber odpadu minimálne 2x ročne, t.j. jarným zvozom 
(marec - apríl) a jesenným zvozom (október - november) tak, aby množstvo 
odpadu v lekárni nepresiahlo 100 kg. Okrem pravidelného zvozu vykoná 
zhotoviteľ aj nepravidelný zvoz v prípade havárií alebo ukončenia činnosti lekárne 
a letný zvoz vo vybraných lekárňach z väčším množstvom odpadu. Termíny 
odberu v jednotlivých okresoch zverejní zhotoviteľ na svojej internetovej stránke. 

2.1.3 ČI. VI Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. Zhotoviteľ vystaví faktúru v zmysle ČI. IV tejto zmluvy 6 x ročne ( každý druhý 
mesiac v roku ) s priloženým dokladom o množstve zneškodneného nebezpečného 
odpadu (doklad od firmy, ktorá odpad zneškodnila - Sprievodný list nebezpečného 
odpadu). 

2. Prílohu faktúry tvorí aj zoznam lekární, v ktorých sa uskutočnil plánovaný zber 
s vyznačením množstva odobratého odpadu (príloha č. 2 tohto dodatku). 

3. Splatnosť faktúry je 14 dní. Penále z omeškania sa stanovujú vo výške 0,05% 
za každý omeškaný deň platby. 

2.2 Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy zostávajú nezmenené. 

3.1 Tento dodatok č. 1 zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania 
oboma zmluvnými stranami. 

3.2 Všetky ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté zmenami realizovanými týmto 
dodatkom č. 1 platia naďalej v pôvodnom znení a v plnom rozsahu. 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, tento dodatok č. 1 
si riadne prečítali, bez výhrad súhlasia s jeho obsahom ich vôľa vyjadrená v tomto 
dodatku je určitá, slobodná, vážna, prehlasujú, že nekonajú v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

3.4 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ 
obdrží dva (2) rovnopisy a objednávateľ tri (3) rovnopisy. 

V Bratislave 21.01.2009 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

ČI. III 
Záverečné ustanovenia 

tí RNDr. Roman Čech 
konateľ spoločnosti 

PharmDr. Ján Mazag 
Vedúci služobného úradu a riaditeľ 

Štátny ústav pre kontrolu fieóív 
825 06 Bratislava, Kvetná ul. 11 

01 

Košická 37 
821 08 8RATISLAVA 

ICO: 31340083 
:C DPH: SK202031 131$ 



BU(, 

k MODRÁ PLANÉTA, spol. s r.o. 
g Sídlo, poštová adresa: Košická 37,821 08 Bratislava 

Tel.: 02 55 56 5684. mob.:0915 945 444, 0907 259 380 
Fax.: 02 55 56 56 84. e-mail: modraplaneta@rnodrapIancta .sk 

POTVRDENIE O ODBERE 

Lieky nespotrebované obyvateľmi a zhromažďované vo verejnej lekárni 

katalógové číslo 200131- cytotoxické a cytostatické liečivá: 

Dátum odberu Názov a adresa lekárne (pečiatka) Množstvo 
odpadu v kg 

Podpis zodpovedného 
pracovníka lekárne 

POŽIADAVKY, DOPLNENIA, PRIPOMIENKY A NÁVRHY 

K ČINNOSTI SPOLOČNOSTI MODRÁ PLANÉTA s.r.o. 
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MODRÁ PLANÉTA, spol. s r.o. 
g Sídlo, poštová adresa: Košická 37,821 08 Bratislava 

Tel.: 02 55 56 56 84. mob.: 09J5 945 444. 090 7 259 380 
Fax.: 02 55 56 56 84. e-mail: modiaplaneta@modraplaneta .sk 

POTVRDENIE O ODBERE LIEKOV 

VYZBIERANÝCH OD OBYVATEĽSTVA 

Potvrdzujeme prevzatie a zneškodnenie odpadu katalógové číslo 

20 01 31 - cytotoxické a cytostatické liečivá v množstve kg. Odpad tvoria 

lieky nespotrebované obyvateľmi a zhromažďované vo verejnej lekárni. 

Dátum 

Pečiatka, podpis 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro. Vložka číslo: 4150 B 
Bankové spojenie TATKA BANKA a.s.. Bratislava, č.ú.: 2622020224 1100 

ICO: 31 340 083 IČ DPH: SK2020311315 DIČ: 2020311315 
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DODATOK č. 1 
k zmluve o dielo (register zmlúv č. 14/2007) zo dňa 04.09.2007 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: Štátny ústav pre kontrolu liečiv 
Kvetná ul. 11 
825 08 Bratislava 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000133657/8180 
IČO: 00165221 
DIČ: 2020857036 
Zastúpený: PharmDr. Ján Mazag 

vedúci služobného úradu a riaditeľ 

Zhotoviteľ: MODRÁ PLANÉTA, s.r.o. 
Košická 37 
821 08 Bratislava 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: 2622020224/1100 
IČO: 31340083 
DIČ/IČ DPH: 2020311315/SK2020311315 
Zastúpený: RNDr. Roman Čech 

konateľ 

Č I . I 
Úvodné ustanovenia 

1.1 Podpísané zmluvné strany sú účastníkmi Zmluvy o dielo zo dňa 04.09.2007 (ďalej ako 
„zmluva"). 

1.2 Zmluvné strany sa na základe spoločných rokovaní dohodli na zmene a doplnení 
zmluvy a na tento účel uzatvárajú tento DODATOK č. 1 k zmluve. 

ČI. II 
Predmet dodatku 

? 1 Zmluva sa Honíňa a mení nasledovne* 



Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo 

LIEKY VYZBIERANÉ OD OBYVATEĽSTVA za obdobie 2009 - zoznam lekární (podklad k faktúre číslo ) 

;ov lekárne Mesto Adresa Okres 
Fakturované 

množstvo Dátum odberu 
Hmotnosť Číslo 

Dátum odberu 
Hmotnosť Číslo 

potvrdenia ;ov lekárne Mesto Adresa Okres 
Fakturované 

množstvo Dátum odberu v kg potvrdenia Dátum odberu v kg 
Číslo 
potvrdenia 
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