
Dodatok č. 2

k Zmluve o poskytovaní služieb 
uzavretej dňa 04.06.2007 podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

v znení neskorších zmien medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľom: 

Obchodné meno:                  Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši 
Jégého                    
                                                          Dolný Kubín
Sídlo: ul. Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 00 634 905
DIČ: 2020563754
Konajúca
prostredníctvom: PhDr. Jozef Mintál, MBA  - riaditeľ DONsP  Dolný Kubín
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK61 8180 0000 0070 0048 1029
 
 (ďalej len ako „poskytovateľ“)

a 

Objednávateľom: 

Obchodné meno: ProCare, a.s. 
Sídlo: Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava  
IČO: 35 890 568
DIČ: 2021850193
IČ DPH: SK 7020000878
Registrácia: Obchodný register vedený Okresným súdom v Bratislava I, 

Odd.: Sa, Vl. č.: 3363/B
Konajúca 
prostredníctvom: Ing. Viktor Földes, člen predstavenstva a Marek Duban, MBA, 

predseda predstavenstva 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK69 1100 0000 0026 2110 6878
SWIFT: TATRSKBX

(ďalej len ako „objednávateľ“)

(poskytovateľ a objednávateľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)

s nasledovným obsahom:

I.
Úvodné ustanovenia

• Dňa 04.06.2007 zmluvné strany uzavreli Zmluvu o poskytovaní služieb, ktorú neskôr 
zmenili dodatkom č. 1 . (Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 04.06.2007 v znení 
dodatku č. 1,  ďalej len ako „Zmluva“), ktorou sa poskytovateľ zaviazal poskytovať 
objednávateľovi plnenia definované v Zmluve a objednávateľ sa zaviazal za za tieto 
plnenia zaplatiť poskytovateľovi odmenu vo výške a za podmienok dohodnutých v 
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Zmluve. 
• Zmluvné strany majú záujem zmeniť záväzkový vzťah založený Zmluvou, preto uzavreli 

tento dodatok, aby ním zamýšľanú zmenu záväzkového vzťahu vykonali a upravili 
vzájomné práva a povinnosti s tým súvisiace.

II.
Predmet dodatku

• Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku sa záväzkový 
vzťah založený Zmluvou mení tak ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto článku. 

• Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšia Príloha č. 1 Zmluvy nazvaná „Špecifikácia 
úkonov a cenník“ sa ruší a nahrádza sa novou prílohou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto dodatku. 

III.
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami tohto dodatku ostávajú platiť 
v nezmenenom znení.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok a právne vzťahy ním založené sa riadi právnym poriadkom Slovenskej 

republiky. 
4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží jeden.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, nemajú proti nemu žiadne námietky na znak čoho pripojili svoje podpisy. 

        V Bratislave, dňa 01.06. 2016                                           V Dolnom Kubíne, dňa 01.06.2016

        Objednávateľ: Poskytovateľ :
      

Ing. Viktor Földes, MBA                                                    PhDr. Jozef Mintál, MBA  
člen predstavenstva ProCare, a.s.                                             Riaditeľ DONsP Dolný Kubín                  
                                                          

         Marek Duban, MBA,,                                                  
         predseda predstavenstva ProCare, a.s. 

2


