
Dodatok č. 1 

k Zmluve o výkone funkcie predsedu/člena dozorného orgánu zo dňa 18. decembra 2019 

 

medzi 

 

Zmluvnými stranami : 

 

Titul, meno a priezvisko: Ing. Michal Salay 

Trvale bytom:     

Nar.:      

r. č.:      

(ďalej len „predseda/člen dozorného orgánu“) 

 

a 

 

Organizáciou:   Psychiatrická liečebňa Sučany 

So sídlom:    ul. Hradiská 23, 038 52  Sučany 

bankové spojenie:    

Zastúpená:    Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ  

(ďalej aj „príspevková organizácia“ alebo „organizácia“) 

 

 

 

I. 

Preambula 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18. decembra 2019 Zmluvu o výkone funkcie 

predsedu/člena dozorného orgánu (ďalej len „Zmluva“). 

 

2. Na základe Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR číslo S15192-2019-OSMŠaZP 

zo dňa 30. 10. 2019 došlo k zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej liečebne Sučany 

číslo 3724/1991-A/V-5 zo dňa 09. 12. 1991, v znení neskorších zmien a dodatkov 

a k zmene Zmluvy o výkone funkcie predsedu/člena dozorného orgánu zo dňa 18. 12. 

2019 v čl. V. upravujúcom „Dozorný orgán“ tak, že „Funkčné obdobie dozorného orgánu 

je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje 

aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. 10. 2019“.  

 

3. Na základe tejto skutočnosti sa Zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento Dodatok č. 1 

k Zmluve . 

 

II. 

Predmet Dodatku 

 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve je zmena: 

Článku V., bod 1. Zmluvy, pričom text tohto článku a bodu sa nahrádza novým znením 

takto : 

„1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01. 07. 2019 do uplynutia päťročného 

funkčného obdobia, pokiaľ nedôjde k skoršiemu skončeniu Zmluvy. Zmluva končí 

skončením výkonu funkcie predsedu/člena dozorného orgánu“. 

 

 

 



III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri 

zmlúv. 

 

2. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch origináloch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

 

3. Vo veciach nedotknutých týmto Dodatkom k Zmluve, zostáva Zmluva nezmenená. 

 

4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že text tohto Dodatku k Zmluve je určitým 

a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle, že tento Dodatok neuzatvorili 

v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si pred jeho podpisom 

prečítali, jeho obsahu v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje 

vlastnoručné podpisy. 

 

 

 

V Sučanoch, dňa: 14. februára 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                                      

.......................................................... 

             

riaditeľ     predseda/člen dozorného orgánu 

 

 

 

 

Táto zmluva bola schválená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, 

zriaďovateľom príspevkovej organizácie. 

 

 

 

 

............................................................. 

Peter Pellegrini 

Predseda vlády SR poverený riadením 

Ministerstva zdravotníctva SR 


