
Dodatok č. 74 
 
 

k Zmluve č. 33OPLK000511 
 

 
Čl. 1 

Zmluvné strany 
 

1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
so sídlom: Panónska cesta 2,  851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka 

     Štatutárny orgán:   Ing. Richard Strapko, predseda predstavenstva  
 MUDr. Beata Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva 
 Ing. Ľubomír Kováčik, člen predstavenstva 

IČO: 35 937 874  
IČ DPH: SK2022027040 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka číslo: 
3602/B 
Osoba oprávnená konať vo veci zmluvy: Mgr. Ivana Pačková,    
                                                                 regionálna riaditeľka oddelenia nákupu ZS                                                               
 
Kontaktná adresa: 1. mája 34, 010 01 Žilina 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: SK76 8180 0000 0070 0018 2387  
 (ďalej len „poisťovňa“) 

a 
 

2. Oravská poliklinika Námestovo 
     so sídlom: Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo 
     Zastúpený: riaditeľkou: Ing. Máriou Šiškovou 
     Identifikátor poskytovateľa: N26721  

  IČO: 00634875 
  Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
  Číslo účtu: SK70 8180 0000 0070 0048 1061 
  (ďalej len „poskytovateľ“) 

 
uzatvárajú 

 
tento dodatok (ďalej len „dodatok“)  

k Zmluve č. 33OPLK000511 (ďalej len „zmluva“) 
 

Čl. 2 
Predmet dodatku 

 
 

Na základe Čl. 7 - Záverečné ustanovenia bod 7 zmluvy sa zmluvné strany s účinnosťou od 
1.10.2021 dohodli na týchto zmenách zmluvy: 
 

 
1. V prílohe č. 2 zmluvy – Rozsah zdravotnej starostlivosti – časť II. Maximálny rozsah úhrady 

zdravotnej starostlivosti, sa tabuľka „Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky“ nahrádza 
novou tabuľkou „Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky – úhrada zdravotnej starostlivosti 
formou degresu“ v nasledovnom znení: 

 
 
 



 

2 

 

„Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky – úhrada zdravotnej starostlivosti formou degresu:  
 
Tabuľka platí na obdobie od 1.10.2021 do 31.3.2022 

Typ ZS zdravotná starostlivosť zmluvný rozsah v € 

400 
Zobrazovacie / Laboratórne  – mesačný zmluvný rozsah od 
1.7.2021 do 30.9.2021 

  

 39 630 

400 
Zobrazovacie / Laboratórne  – mesačný zmluvný rozsah od 
1.10..2021 do 31.3.2022 43 630 

400 
Zobrazovacie / Laboratórne   –polročný zmluvný rozsah od 
1.7.2021 do 31.12.2021 249 780 

400 Zobrazovacie / Laboratórne   –polročný zmluvný rozsah  261 780 
Pokiaľ Poskytovateľ poskytol zdravotnú starostlivosť vo výške presahujúcej zmluvný rozsah na kalendárny štvrťrok, 
Poisťovňa  ju Poskytovateľovi uhradí nasledovným spôsobom: úhrada bude realizovaná vo výške 35%  zo sumy 
presahujúcej zmluvný rozsah na kalendárny štvrťrok, maximálne však vo výške 35%  zo sumy vypočítanej ako 10% 
zmluvného rozsahu na kalendárny štvrťrok. V tomto prípade sa postup podľa čl. 6 bodu 3 Zmluvy nepoužije. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok, ktorý tvorí súčasť zmluvy, nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle § 47a zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
2. Súhlas s obsahom dodatku vyjadria zástupcovia zmluvných strán svojim podpisom na 

dodatku. 
 
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý sa považuje za 

originál. Každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis dodatku. 
 

 

 V Žiline dňa 24. 9. 2021                                         

 
 

Za poskytovateľa:                                                     Za poisťovňu:  
 
 
 
 
.............................................................                    ..................................................................... 

Ing.  Mária   Š i š k o v á                                    Mgr. Ivana   Pačková 
riaditeľka                                                            regionálna riaditeľka oddelenia nákupu ZS 
Oravská poliklinika Námestovo                          Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
 
 


