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Dodatok č. 19 
k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

č. 6004NSP2000117 
 
 
Union zdravotná poisťovňa, a. s. 
zastúpená: Ing. Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia  
so sídlom:  Karadžičova 10, 814 53 Bratislava 
IČO: 36 284 831 
DIČ: 2022152517 
IBAN: SK37 8180 0000 0070 0025 6518 
označenie registra: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3832/B 
právna forma: akciová spoločnosť 
kód Union zdravotnej poisťovne, a. s.: 27 
(ďalej len „zdravotná poisťovňa“) 
 
a 
 
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín            
zastúpený:      PhDr. Jozef Mintál, MBA, riaditeľ  
so sídlom: Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín 
IČO: 00 634 905 
identifikátor poskytovateľa (prvých šesť znakov kódu poskytovateľa): P51283 
(ďalej len "poskytovateľ" alebo spoločne aj „zmluvné strany“) 
 
Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 19 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6004NSP2000117 (ďalej 
v texte aj ako „zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“):  
 
 

Článok 1 
Predmet dodatku 

Na základe článku X bodu 10.4. zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa zmluvné strany dohodli na tejto zmene 
zmluvy: 
 

1. Znenie bodu 5.5. zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa s účinnosťou do 31.12.2020 mení a znie 
nasledovne: 

„5.5. Ak poskytovateľ počas sledovaného obdobia poskytne poistencom uznanú zdravotnú starostlivosť a špeciálny 
zdravotnícky materiál v takom rozsahu, že celková suma úhrady by pri uplatnení výšok úhrad za zdravotnú 
starostlivosť uvedených v príslušných prílohách bola v sledovanom období vyššia ako globálny rozpočet na jeden 
kalendárny mesiac, zdravotná poisťovňa navýši globálny rozpočet na kalendárny mesiac nasledujúci po sledovanom 
období o čiastku zdravotnou poisťovňou uznanej zdravotnej starostlivosti prevyšujúcej globálny rozpočet. Za 
sledované obdobie sa pre účely tohto bodu rozumie výlučne obdobie jednotlivého kalendárneho mesiaca a to 
september, október a november 2020. Zmluvné strany sa dohodli, že odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 
ustanovenia sa sledované obdobie pre iné kalendárne mesiace neuplatňuje. Globálny rozpočet navýšený na základe 
tohto bodu zmluvy sa uplatní ako navýšenie globálneho rozpočtu nasledujúceho po skončení sledovaného obdobia. 
Pre účely tohto bodu zmluvy sa berie do úvahy zmluvne dohodnutý globálny rozpočet platný počas sledovaného 
obdobia bez zohľadnenia jeho navýšenia podľa tohto bodu zmluvy a zdravotná starostlivosť a špeciálny zdravotnícky 
materiál v rozsahu uznanom zdravotnou poisťovňou, ak bol poskytovateľom vykázaný najneskôr k 10. decembru 
kalendárneho roku 2020 vrátane doúčtovacích faktúr. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany 
dohodli, že faktúry doručené zdravotnej poisťovni po dátume 10. decembra 2020 môžu byť spracované a hradené 
podľa zmluvných podmienok platných pred nadobudnutím účinnosti tohto ustanovenia.“. 

 
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o  poskytovaní zdravotnej starostlivosti ostávajú týmto dodatkom nezmenené. 
 
 

Článok 2 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tento dodatok je vyhotovený 
vo dvoch rovnopisoch, z ktorých sa každý považuje za originál. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení 
dodatku. 
 

2. Súhlas s obsahom dodatku vyjadria zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom na poslednej strane tohto dodatku. 
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3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho 
zverejnenia na webovom sídle zdravotnej poisťovne.   

 
 
  V Bratislave dňa 28.09.2020         
 

Union zdravotná poisťovňa, a.s 
 

 

 
 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou  
MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín 

  

..............................................................................  .............................................................................. 
Ing. Elena Májeková    
riaditeľka sekcie zdravotného poistenia  
na základe plnej moci 

 PhDr. Jozef Mintál, MBA, riaditeľ 

   
 
 


