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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 ľ, oddiel Sa,
vložka číslo: 3602/B
Osoba oprávnená konať vo veci zmluvy:
Ing. Anna Golianová, krajská riaditeľka pre Banskobystrický kraj 
Kontaktná adresa: 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. Platnosť Prílohy č. 1 zmluvy -  Cena a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti, 
sa predlžuje do 31.3.2018.

2. V Prílohe č. 1 zmluvy - Cena a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti sa od 1.1.2018 
v zozname výkonov (v tabuľke) mení cena výkonu č. 3419 z 2,61 € na 2,94 €.

3419

PRÍPRAVA A PODÁVANIE INFÚZIE 
(Výkon zahŕňa prípravu ordinovanej 
infúzie, kontrolu liečiv, prípravu 
pomôcok, edukáciu pacienta, zmeranie 
krvného tlaku a pulzu pred infúznou 
terapiou, samotnú aplikáciu, kompletné 
sledovanie pacienta počas podávania 
infúznej liečby, kontrolu podania infúzie, 
zmeranie krvného tlaku po podaní 
infúzie, starostlivosť o pomôcky, 
sledovanie pacienta po podaní infúzie 
vrátane sledovania účinku po podaní 
infúzie a zápis do dokumentácie.)

2,94

-Výkon je hradený, len ak je indikovaný všeobecným lekárom, 
môže byť jednorazový alebo vyjadrujúci konkrétnu frekvenciu 
na určité časové obdobie.

3. Platnosť Prílohy č. 2 zmluvy -  Rozsah zdravotnej starostlivosti, sa predlžuje 
do 31.3.2018.

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 14.12.2017 

Za poskytovateľa:

Ing. Anna Golianová
Krajská riaditeľka pre Banskobystrický kraj 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

j /l/

Nezábudka, n. o.
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Za poisťovňu^

Ing^Mária Veliká 
riaditeľka 
Nezábudka, n. o.


