
Dodatok č. 5 

k Zmluve č. 33NSP2000322 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

1.1 . Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
sídlo: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka 
zastúpená: Ing. Richard Strapka, predseda predstavenstva 

IČO: 
IČ DPH: 
Banka: 
číslo účtu: 

MUDr. Beata Havelková, MPH, MBA, podpredsedníčka predstavenstva 
35937874 
SK2022027040 
Štátna pokladnica 

zap1s: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sa, vložka č. 3602/B 
Osoba oprávnená konať vo veci zmluvy: Mgr. Ivana Pačková , 

regionálna riad itel'ka oddelenia nákupu ZS 
kontaktná adresa: 1. mája 34, 01 O 01 Žilina 
(ďalej len „ poisťovňa") 

1.2. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 
sídlo: Ul. Palárikova 2311 , 022 16 Čadca 
zastúpená: Ing . Martinom Šenfeldom, MBA 
IČO: 17335469 
banka: Štátna ookl::irlnir.::i 
číslo účtu : 
identifikátor poskywvate1 a: NL 114~ 
(ďalej len „poskytovate!"') 

uzatvárajú 

tento dodatok (ďalej len „dodatok") 
k Zmluve č. 33NSP2000322 (ďalej len „zmluva"). 

Čl. 2 
Predmet dodatku 

Na základe Čl. 8 - Záverečné ustanovenia, bod 8.8. zmluvy sa zmluvné strany dohodli na 
týchto zmenách zmluvy: 

2.1. V Čl.3 Základné práva a povinnosti zmluvných strán, v bode 3.2 sa dopÍňa bod 3.2.5: 

,,poskytovať poisťovni v zákonom stanovenom rozsahu, údaje na účel monitorovania 
dostupnosti a vyhodnotenia kvality a efektívnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci 
dlhodobej zdravotnej starostlivosti v ústavnej ošetrovateľskej starostlivosti minimálne 
jedenkrát ročne, a to najneskôr do 28. februára za predchádzajúci kalendárny rok. " 



Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

3.1. Tento dodatok, ktorý tvorí súčasť zmluvy, nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom 1.1.2023 po jeho predchádzajúcom zverejnení 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 29.12. 2022 

Za poskvtovateľa : 

Ing . Martin še n f e 1 d, MBA 
riaditeľ 

Kysucká nemocnica s polikl!nikou Čadca 

Za poisťovňu : 

······· ··············· ············/ ··· ···· ···· ·· ····· 
Mgr. Ivana Pačková 
reg ionálna riaditeľka oddelenia nákupu ZS 

Všeobecná zdravotná po isťovňa , a.s. 


