
DODATOK č. 2

K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ DOPRAVY 

č. 75DDZS000220

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:
D Ô VE R A zd ravo tn á  p oisťo vň a, a. s.
so sídlom Einsteinova 25,85101 Bratislava
IČO: 35 942 436, DIČ: 2022051130, IČ DPH: SK202205H30
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3627/B 
krajská pobočka Ž ilin a , kód : 2400
korešpondenčná adresa: Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1
(ďalej len „Poisťovňa“)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:

Obchodné meno/ 
Priezvisko, meno a titul:

D O LN O O R A V SK Á  N EM O CN ICA S  PO LIK LIN IK O U  
M U D R .L.N . JÉGEH O D O LN Ý KU BÍN

IČO / registračné číslo: 00634905

DIČ, IČ DPH: 2020563754, SK2020563754

Sídlo / Miesto trvalého 
pobytu:

NEMOCNIČNÁ 1944/10, 026 Ol DOLNÝ KUBÍN

Zápis v registri
(iba v prípade takéhoto zápisu):

MZ SR č. 1970/1991-A/VI-l

(ďalej len „Poskytovateľ“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Poisťovňa a Poskytovateľ sa v súlade s ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok pre 
zdravotnú starostlivosť (ďalej len „VZP“) dohodli na zmene Zmluvy.

II. O BSAH  DO D ATKU

2.1. Poisťovňa a Poskytovateľ sa v  súlade s podmienkami uvedenými v tomto Dodatku dohodli na 
mimoriadnom jednorazovom navýšení úhrady za prepravu poskytnutú v období od 01.04.2020 
do 31.05.2020, ktorá predstavuje úhradu najviac vo výške 75% úhrady za referenčné obdobie 
(január 2020 -  február 2020) po započítaní skutočnej úhrady v  sume 1643,-Eur. Úhrada bude 
realizovaná na základe samostatnej faktúry vystavenej Poisťovňou a potvrdenej Poskytovateľom so 
splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia potvrdenej faktúry Poisťovni.

2.2. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že Príloha č. 3 (Cenník) sa nahrádza novou Prílohou č. 3 tak, 
ako je uvedené v Dodatku.

2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3,1. Dodatok nadobúda účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jeho zverejnení na 
webovom sídle Poisťovne. V prípade, že má zákonom uloženú povinnosť zverejniť Dodatok aj

- Poskytovateľ, Dodatok nadobúda účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
zverejnení Dodatku oboma zmluvnými stranami; pre určenie účinnosti Dodatku je rozhodujúci 
okamih, kedy si povinnosť zverejniť Dodatok splní v  poradí prvá zmluvná strana. V  prípade, že majú



obe Zmluvné strany povinnosť zverejniť Dodatok, Zmluvné strany sa zaväzujú dbať na 
Dodatok nadobudol účinnosť k 1.7.2020.

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, 29. júna 2020.
f

V  Dolnom Rubíne, 29. júna 2020.

DÔVERA, zdravotná poisťovňa, a. s. 

Ing. Božena Holbičková 

regionálna riaditeľka pre nákup ZS

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou 

MUDr. L. N. Jégeho Dolný Rubín 

PhDr. Jozef Mintál, MBA -  riaditeľ



Príloha č. 3

Cenník

Základná 
cena za 1 km 
v Eur

W o x tm d ln a  
zvýhodnená 
cena za j km 
v Eur

DZS: Typ prevozu DZS v prípade, ak vzdialenosť z miesta 
bydliska osoby podľa bodu 1.1. Zmluvy do miesta poskytovania 
zdravotnej starostlivosti alebo späť alebo medzi dvomi miestami 
poskytovania zdravotnej starostlivosti je do 10 kín vrátane

0,900 1,140

DZS: Typ prevozu DZS v prípade, ak vzdialenosť z miesta 
bydliska osoby podľa bodu 1.1. Zmluvy do miesta poskytovania 
zdravotnej starostlivosti alebo späť alebo medzi dvomi miestami 
poskytovania zdravotnej starostlivosti je od 11 km do 20 km 
vrátane

0,700 0,940

DZS: Typ prevozu DZS v prípade, ak vzdialenosť z miesta 
bydliska osoby podľa bodu 1.1. Zmluvy do miesta poskytovania 
zdravotnej starostlivosti alebo späť alebo medzi dvomi miestami 
poskytovania zdravotnej starostlivosti je  od 21 km

0,525 0,765

DZSD: Typ prevozu DZSD je Poskytovateľ oprávnený vykázať iba 
v prípade, ak vzdialenosť z miesta bydliska osoby podľa bodu 1.1. 
Zmluvy do miesta poskytovania zdravotnej starostlivosti 
alebo späť alebo medzi dvomi miestami poskytovania zdravotnej 
starostlivosti je väčšia ako 80 km

0,525 0,765

DZSP 0,900 1,140

INF 0,525 0,765

DIAL 0,525 0,765

LIEK 0,525 0,765

’ Zvýhodnená cena je závislá od vyhodnotenia Podmienok pre uplatnenie zvýhodnenej ceny za íkm.

Podmienky pre uplatnenie zvýhodnenej ceny za íkm

Názov
parametra

Váha
parametra

Suma
príplatku Kritériá pre splnenie parametra

Subjektívna
spokojnosť 1/3 0 ,0 8  e

Poskytovateľ sa v prieskume spokojnosti pacientov s kvalitou 
poskytnutých služieb, meranou prostredníctvom dotazníkov, umiestni 
v hornej tretine Poskytovatcľov,

Správnosť
vykazovania 1/3 0 ,0 8  e

Porovnanie vykázaných obcí v položkách dávky Dátového rozhrania 
„TRASA Z OBCE“ a „TRASA DO OBCE“ s číselníkom obcí Štatistického 
úradu SR voči všetkým Poskytovateľom.

Vek vozidla 1/3
0 ,0 8  e  (100%)

0 ,0 4  e  (50%)

Vážený priemer veku vozidiel podľa vykázaného počtu kilometrov 
najviac 6 rokov (plnenie 100%} resp. 8 rokov (plnenie 50%) pri 
zachovaní dostupnosti prepravy.

Celková výška príplatku k všetkým základným 
cenám za íkm jazdy na základe vyhodnotenia od 
1.7.2020 do 30.9.2020 je:

0,16,- Eur

Vyhodnocovanie splnenia podmienok pre uplatnenie zvýhodnenej ceny za íkm

Poisťovňa je  povinná opätovne vyhodnotiť splnenie podmienok zvýhodnenej ceny za íkm jazdy a oznámiť 
Poskytovateľovi celkovú výšku príplatku ku všetkým základným cenám za íkm jazdy najneskôr pred 
začiatkom toho kalendárneho štvrťroka, v ktorom bude príplatok uplatnený.



Finančný objem

Finančný objem na kalendárny mesiac podľa bodu 4.6. Zmluvy 4240 €

Náklady, ktoré sa nezahŕňajú do finančného objemu

Náklady, ktoré sa nezahŕňajú dojinančného objemu podľa bodu 4,6. Zmluvy 

Typ prevozu DIAL (prevoz Poistenca uvedeného v súhlase Poisťovne s poskytnutím prepravy).

ŕ


