
Dodatok č. 41

k Zmluve č. 33NPSL000111

Čl. 1
Zmluvné strany

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

MUDr. Beata Havelková, MPH, MBA, podpredsedníčka predstavenstva
IČO:   35937874
IČ DPH:   SK2022027040
banka:                    
číslo účtu:                               
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,

vložka č. 3602/B

osoba oprávnená konať vo veci zmluvy: Mgr. Ivana Pačková
regionálna riaditeľka oddelenia nákupu ZS

adresa: 1. mája 34, 010 01  Žilina

(ďalej len „poisťovňa“)

1.2.  Psychiatrická liečebňa Sučany

sídlo:                                Hradiská 23, 038 52 Sučany
zastúpená:                          riaditeľom: Ing. Romanom Kľučiarikom
IČO:                                    17335612
banka:                                                  
číslo účtu:                                                         
identifikátor poskytovateľa: N56920

(ďalej len „poskytovateľ“)

uzatvárajú

tento dodatok (ďalej len „dodatok“)
k Zmluve č. 33NPSL000111 (ďalej len „zmluva“).

Čl. 2
Predmet dodatku

Na základe Čl. 7  - Záverečné ustanovenia bod 7 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na týchto
zmenách zmluvy:

2.1. V zmluve sa za Čl. 7 Záverečné ustanovenia vkladá nový Čl. 8 Prechodné ustanovenia
v nasledujúcom znení:

„Čl. 8
Prechodné ustanovenia

8.1. Poisťovňa podľa §19 ods. 9 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
poskytne poskytovateľovi mesačný preddavok zohľadňujúci poisťovňou odhadovaný
mesačný nárast mzdových a prevádzkových nákladov pre rok 2023, t.j. sumu 52 757,- €
v mesiacoch január 2023, február 2023, marec 2023 a apríl 2023 na úhradu zdravotnej
starostlivosti na obdobie štyroch mesiacov, a to január 2023, február 2023, marec 2023
a apríl 2023 vo výške a za podmienok podľa bodu 8.3. tohto článku.
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8.2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnutý preddavok vrátiť poisťovni vo výške, spôsobom a za 
podmienok podľa bodu 8.4. tohto článku. 

 
8.3. Poisťovňa poukáže preddavok podľa bodu 8.1. tohto článku v sume 52 757,- € na účet 

poskytovateľa nasledovne: 
 

Preddavok za mesiac: splatnosť preddavku: 

január 2023 8.2.2023 

február 2023 25.2.2023 

marec 2023 25.3.2023 

apríl 2023 25.4.2023 

 
8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok poskytovateľa podľa bodu 8.2. tohto článku vrátiť 

preddavok poisťovni bude splnený tak, že poisťovňa mesačne započíta preddavkov ako 
svoju pohľadávku voči poskytovateľovi s pohľadávkou poskytovateľa, ktorá mu vznikne voči 
poisťovni z titulu vyúčtovania zdravotnej starostlivosti poskytnutej na základe zmluvy, a to 
dňom splatnosti faktúry za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v mesiaci máj 2023. V prípade 
ak preddavok podľa bodu 8.3. nebude môcť byť v plnej výške započítaný voči pohľadávke 
poskytovateľa, poskytovateľ sa zaväzuje nezapočítanú časť preddavku vrátiť poisťovni 
najneskôr do troch dní od doručenia výzvy poisťovne na vrátenie.“ 
 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

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

stranami a účinnosť dňom po jeho zverejnení na webovom sídle poisťovne v zmysle § 47a 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
3.2. Súhlas s obsahom dodatku vyjadria zástupcovia zmluvných strán svojím 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 30.1.2023 
 
Za poskytovateľa:                                                    Za poisťovňu:  
 
 
 
 
 

.............................................................             .......................................................  
Ing. Roman  K ľ u č i a r i k                                      Mgr. Ivana   P a č k o v á  
riaditeľ                                                                      regionálna riaditeľka oddelenia nákupu ZS                                                                              
Psychiatrická liečebňa Sučany                                Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
 
 


