
Dodatok Č. 3

k Zmluve Č. 06PLDD002621

Či. I
Zmluvné strany

1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, as.
so sídjom: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Štatutárny orgán: Ing. Richard Strapko, predseda predstavenstva

MUDr. Beata Havelková, MPH, MBA, podpredsedníčka predstavenstva
IČO: 35 937 874
iČ DPH: 51(2022027040
Zapísaná v Obchodnom registri Okresněho súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka číslo: 3602/B
Osoba oprávnená konať vo veci zmluvy: Ing. Roman Čakajda, regionálny riaditeľ
oddelenia nákupu ZS Nitra
Kontaktná adresa: Mostná 58, 949 01 Nitra
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK76 8180 0000 0070 0018 2387
(ďalej len „poisťovňa“)

a

2. Obec Beladice
so sídlom: Gaštanová 167, Beladice 951 75
Zastúpený: PhDr. Mário ZáČik— starosta obce — na zák!ade osvedčenia
Identifikátor poskytovatera: 095989
IČO: 00 307 769
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 5K65 0200 0000 0000 2392 9162
(d‘alej len „poskytovater“)

uzatvárajú

tento dodatok k Zmluve Č. 06PLDD002621 (d‘aiej len „zmluva“)

61.2
Predmet dodatku

Na základe Či. 7 zmluvy - Záverečné ustanovenia bod 8 zmluvy sa zmluvné strany z důvodu
odstránenia akýchkoľvek pochybností resp. odstránenia chyby v pisaní, dohodli na týchto
zmenách zmluvy:

1. V prilohe Č. 1 a zmluvy — Cena a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti pre typ ZS 102,
Čl. II - Zložky úhrady za poskytnutů zdravotnú starostlivosť (ceny), sav bode 1.5.1. v rámci
parametra Prevencia, slová „štyri Po sebe nasledujúce kalendárne štvrťroky‘ nahrádzajú
slovami „osem po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov“.



ČI.3
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok, ktorý tvorí súčasť zmluvy, nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim Po jeho zverejneni v zmysle 5 47a Občianskeho
zákonnika v zneni neskorších predpisov.

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch Po jednom pre každú zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečitali, jeho obsahu porozumeli a na znak

toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vůli, ho vlastnoručne
podpisali.

V Nitre dňa 23.8.2022

~Z~-easkvtovateľa: Za poisťovňu:~vď,

~‚jša~o ~ flV‘“.

A

PhDrfMário Žáčik * * Ing. Roman Cakajda
starosta obce — na z a regionálny riaditeľ oddelenía nákupu
Obec Beladice zdravotnej starostlivosti Nitra

Všeobecná zdravotná poisťovňa, as.


