
Dodatok č. 15 
 

k Zmluve č. 33NSP2000118 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
1.1. Všeobecná zdravotná pois ťovňa, a.s. 

sídlo:  Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka 
zastúpená: PhDr. Ľubica Hlinková, MPH, predsedníčka 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 
banka:  Štátna pokladnica 
číslo účtu: SK76 8180 0000 0070 0018 2387 
zápis:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, 

vložka č. 3602/B  
osoba oprávnená konať vo veci zmluvy:  riaditeľ Krajskej pobočky v Žiline  

       JUDr. Miroslav Kováč 
kontaktná adresa: 1. mája 34, 010 01 Žilina 
(ďalej len „poisťovňa“) 

 
1.2. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Náda ši Jégeho Dolný Kubín  

sídlo:   ul. Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín 
zastúpený:  PhDr. Jozefom Mintálom 
IČO:   00634905 
banka:   Štátna pokladňa 
číslo účtu:  SK61 8180 0000 0070 0048 1029 
identifikátor poskytovateľa: P51283 
(ďalej len „poskytovateľ“) 

 
uzatvárajú 

 
tento dodatok (ďalej len „dodatok“) 

 k Zmluve č. 33NSP2000118 (ďalej len „zmluva“) 
 

Čl. 2 
Predmet dodatku 

 
Na základe Čl. 8 - Záverečné ustanovenia bod 8.8 zmluvy sa zmluvné strany s účinnosťou od 
01.05.2019 dohodli na týchto zmenách zmluvy: 
 
2.1. V Prílohe č. 1 zmluvy – Cena a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti, časť A. 

Ambulantná zdravotná starostlivosť, bod 4. Záchranná zdravotná služba (ZZS), odsek 
Pevná cena (paušálna úhrada) sa nahrádza nasledovným znením: 

 
„Pevná cena (paušálna úhrada) : 
 
Pevná cena (za všetkých poistencov na území Slovenskej republiky) za zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú PZS, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie 
záchrannej zdravotnej služby v 24 hodinovej službe v stanici záchrannej zdravotnej služby 
v súlade s platným opatrením MZ SR č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, je 24 509 € 
mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, 41 523 € mesačne na jedno 
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vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci a 44 040 € mesačne na jedno vozidlo 
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci vrátane mobilnej intenzívnej jednotky, ktoré sú 
v nepretržitej prevádzke.“ 

 
Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 
 
3.1. 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. 

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

dodatku. 
 
3.3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý sa považuje za originál. 

Každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis dodatku. 
 
 
V Žiline, dňa 05.04.2019 
 
 
Za poskytovateľa:                                                    Za poisťovňu:  
 
 
 
 
 
.............................................................                    ....................................................... 
PhDr. Jozef  M i n t á l  JUDr. Miroslav  K o v á č 
riaditeľ  riaditeľ krajskej pobočky v Žiline 
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín 


