
Dodatok č. 4

k Zmluve č. 21ADOS000115 

ČI. 1
Zmluvné strany

1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
so sídlom: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka 
Štatutárny orgán: Mgr. Miroslav Kočan, predseda predstavenstva 

Ing. Milan Horváth, podpredseda predstavenstva 
doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš, PhD., člen predstavenstva 
PaedDr. Tibor Papp, člen predstavenstva

IČO: 35 937 874 
IČ DPH: SK2022027040
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, 
vložka číslo: 3602/B
Osoba oprávnená konať vo veci zmluvy: Ing. Anna Golianová,
riaditeľka Krajskej pobočky v Banskej Bystrici
Adresa krajskej pobočky: Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK76 8180 0000 0070 0018 2387

(ďalej len „poisťovňa“)

a

2. Nezábudka, n. o.
so sídlom: Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo 
Zastúpený: Ing. Máriou Velikou, riaditeľkou 
Identifikátor poskytovateľa: U79373 
IČO: 42 000 041
Zapísaný v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby na 
Krajskom úrade v Banskej Bystrici pod č. OWS/NO-51/2005 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK19 0200 0000 0032 3051 1758

(ďalej len „poskytovateľ“)

uzatvárajú

tento dodatok (ďalej len „dodatok“) 
k Zmluve č. 21ADOS000115 (ďalej len „zmluva“)

ČI. 2
Predmet dodatku

Na základe ČI. 7 -  Záverečné ustanovenia bod 7. zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na týchto 
zmenách zmluvy:

Nezábudka, n. o.
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1. Príloha č. 1 zmluvy - Cena a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti sa od 1.7.2017 
mení a nahrádza novým znením. Nové znenie Prílohy č.1 zmluvy tvorí prílohu č. 1 tohto 
dodatku.

2. V prílohe č. 2 zmluvy -  Rozsah zdravotnej starostlivosti -  časť II. Maximálny rozsah 
úhrady zdravotnej starostlivosti sa od 1.7.2017 v bode 1 tabuľka „Ambulantná zdravotná 
starostlivosť“ nahrádza nasledovným znením:

1. Ambulantná zdravotná starostlivosť
T y p  zs z d ra v o tn á  s ta r o s t l iv o s ť m e s a č n ý  z m lu v n ý  ro z s a h

104 o še tro va te ľská  s ta ro s tlivo s ť v zariadená soc iá ln ych  s lu ž ieb 7 3 0 ,00  €

ČI. 3
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok, ktorý tvorí súčasť zmluvy, nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Súhlas s obsahom dodatku vyjadria zástupcovia zmluvných strán svojim podpisom 
na dodatku.

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý sa považuje 
za originál. Každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis dodatku.

V Banskej Bystrici, dňa 19.6.2017

Za poskytovateľa:

Ing. Mária Veliká, riaditeľka 
Nezábudka, n. o.

Ing. Anna Golianová 
riaditeľka Krajskej pobočky 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. 
v Banskej Bystrici

Nezábudka, n. o.
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Za poisťovňu:


