
Dodatok č. 1 
k Mandátnej zmluve zo dňa 16.06.2017 

uzatvorený medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami: 

MANDANT: Psychiatrická liečebňa Sučany 
IČO: 17 335 612 
DIČ: 2020598888 
IČ DPH: SK2020598888 
Sídlo: Ul. Hradiská 23, 038 52 Sučany 
Konajúci prostredníctvom: Ing. Vladimír Husárček, riaditeľ 
Zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 
3724/199 l-A/V-5 zo dňa 09.12.1991 ako príspevková 
organizácia s právnou subjektivitou 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN: 
(ďalej len „mandant") 

a 
MANDATÁR: JUDr. Tatiana Č a r s k á , advokátka 

Zapísaná v zozname advokátov SR pod číslom 1425 
IČO: 37 832 450 
DIČ: 1029645529 
IČ DPH: SK1029645529 
Sídlo AK: Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica 
Konajúci prostredníctvom: JUDr. Tatiana Čarská, advokátka 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN: 
(ďalej len „mandatár") 

1. Medzi zmluvnými stranami bola dňa 16.06.2017 uzavretá Mandátna zmluva 
z obsahu ktorej vyplýva, že zmluva neobsahuje ustanovenie o postúpení 
pohľadávok veriteľa. 

2. Dňa 25. septembra 2017 bol pod číslom: Z42993-2017-OZZAP vydaný Príkaz 
ministra zdravotníctva SR č. 7/2017, ktorým minister zdravotníctva 
súčinnosťou od 01. októbra 2017 prikázal štatutárnym orgánom štátnych 
príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, k už 
uzatvoreným zmluvám uzatvoriť dodatok, ktorým, cit.: „Bude zakázané 
postúpenie pohľadávok veriteľa podľa 524 a nasl. zák, č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky 
zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, a zároveň ustanovenie, ktorým 
bude v zmluvných podmienkach dohodnuté, že právny úkon ktorým budú 
postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka 
podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné. 
Súhlas dlžníka je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas MZ SR." 

3. Na základe vyššie uvedeného zmluvné strany uzatvárajú, podľa Článku II. ods. 1 
písm. a) Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 7/2017 zo dňa 25.09.2017 a Článku 
5 ods. 2 Mandátnej zmluvu zo dňa 16.06.2017, tento Dodatok č. 1 k Mandátnej 
zmluve zo dňa 16.06.2C 17, ktorvm sa zmluva mení takto: 



• Článok 2 zmluvy sa za bod 5 dopĺňa nový bod 6, ktorý znie takto: 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči 

dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), bez 
predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi 
pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu 
dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na 
vedomie, že súhlas dlžníka je platnú len za podmienky, že bol na takýto úkon 
udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR." 

4. Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy zo dňa 16.06.2017zostávajú nezmenené. 

5. Tento dodatok sa vyhotovuje vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, 
z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie dodatku. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali a že, tak ako je 
vyhotovený, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, 
úplne a slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych 
orgánov. 

7. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a 
účinnosť dňom nasledujúcim po datli jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, 
podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/ ] 964 Zb., Občianskeho zákonníka v spojení so zák. 
č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V Sučanoch, dňa 25.10.2017 
MANDANT: Psychiatrická liečebňa Sučany 

Ing. Vladimír Husárček, riaditeľ 

V Banskej Bystrici, dňa 25.10.2017 
MANDATÁR: JUDr. Tatiana Čarská, advokátka 

pečiatka a podpis 


