
DODATOK č. 6 

K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ DOPRAVY  

č. 75DDZS000812  

 

 

uzatvorenej v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 

zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

 

Zdravotná poisťovňa: 
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 
so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
IČO: 35 942 436, DIČ: 2022051130, IČ DPH: SK2022051130 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3627/B 
krajská pobočka Žilina,      kód : 2400 

korešpondenčná adresa: Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1 

 (ďalej len „Poisťovňa“) 

 

Dopravca: 

Obchodné meno / 

Priezvisko, meno a titul: 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N. 

Jégeho Dolný Kubín 

IČO / registračné číslo: 00634905 

DIČ, IČ DPH: 2020563754, SK2020563754 

Sídlo / Miesto trvalého 

pobytu: 
Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 

Zápis v registri 
(iba v prípade takéhoto zápisu): 

MZ SR č. 1970/1991-A/VI-1 

Bankové spojenie: SK6181800000007000481029 

 (ďalej len „Dopravca“)  
 

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE 

1.1. Poisťovňa a Dopravca sa v súlade s ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok pre 

zdravotnú starostlivosť (ďalej len „VZP“) dohodli na zmene Zmluvy. 

 

 

II. OBSAH DODATKU 

2.1. V prílohe č. 3 Zmluvy sa v poznámke pod tabuľkou „*Podmienky pre uplatnenie 

zvýhodnenej ceny za 1km“ dátum 31.3.2019, všade tam kde sa vyskytuje, nahrádza 

dátumom 31.03.2020. 

 

 



III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1. Dodatok nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovom sídle 

Poisťovne. V prípade, že má zákonom uloženú povinnosť zverejniť Dodatok aj Poskytovateľ, 

Dodatok nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení Dodatku oboma zmluvnými 

stranami; pre určenie účinnosti Dodatku je rozhodujúci okamih, kedy si povinnosť zverejniť 

Dodatok splní v poradí prvá zmluvná strana. Poisťovňa a Poskytovateľ sa zaväzujú pristúpiť 

k uzavretiu Dodatku tak, aby nadobudol účinnosť k 1.7.2019. 

3.2. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. 

3.3. Poisťovňa aj Poskytovateľ vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak  

toho, že obsah dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, tento dodatok podpísali. 

 

 

 

 

V Žiline, 27. júna 2019. V Dolnom Kubíne, 27. júna 2019. 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou  

Ing. Božena Holbičková MUDr. L. N. Jégeho Dolný Kubín 

regionálna riaditeľka pre nákup ZS                               PhDr. Jozef Mintál, MBA - riaditeľ 


