
Dodatok č. 4 

k Zmluve č. 06NDOS000119 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

1.1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
so sídlom: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka 
štatutárny orgán: Ing. Richard Strapka, predseda predstavenstva 

MUDr. Beata Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva 

IČO: 35937874 
Ing. Ľubomír Kováčik, člen predstavenstva 

IČ DPH: SK2022027040 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vl. číslo: 3602/B 
Osoba oprávnená konať vo veci zmluvy: Ing.Roman Čakajda 

regionálny riaditeľ oddelenia nákupu zdravotnej 
starostlivosti 

Kontaktná adresa: Mostná 58, 949 01 Nitra 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: SK76 8180 0000 0070 0018 2387 
(ďalej len „poisťovňa") 

1.2. ,,MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
so sídlom: P.0.Hviezdoslava č.66,955 01 Topoľčany 
Zastúpený: : Ing.Viera Bútorová 
Identifikátor poskytovateľa: U55527 
IČO: 42 118 727 
zápis: Register poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianskeho 
samosprávneho kraja,Rázusova 2A,949 01 Nitra.reg.číslo: 153 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: SK32 8180 0000 0070 0032 4605 
(ďalej len „poskytovateľ") 

uzatvárajú 

tento dodatok (ďalej len „dodatok") 
k Zmluve č. 06NDOS000119 (ďalej len „zmluva"). 

Čl. 2 
Predmet dodatku 

Na základe Čl. 7 - Záverečné ustanovenia bod 6 zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na týchto 
zmenách zmluvy: 

2.1. V Čl. 7 zmluvy - Záverečné ustanovenia, sa znenie bodu 1 nahrádza nasledovným znením: 

.. 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. 6. 2022." 



2.2. Zmluvné strany sa dohodli s účinnosťou od 1.1.2021 na novej Prílohe č. 1 zmluvy - Cena 
a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti v znení rovnakom ako bolo znenie Prílohy č. 1 
zmluvy platné a účinné k 31.12.2020. Nová Príloha č. 1 zmluvy je platná do 31. 3. 2022. 

2.3. Zmluvné strany sa dohodli s účinnosťou od 1.1.2021 na novej Prílohe č. 2 zmluvy - Rozsah 
zdravotnej starostlivosti v znení rovnakom ako bolo znenie Prílohy č. 2 zmluvy platné a účinné 
k 31.12.2020. Nová Príloha č. 2 zmluvy je platná do 31. 3. 2022. 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

3.1. 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, okrem bodov 2.2 a 2.3 tohto dodatku, 
ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2021. 

3.2. Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie a uznesenia vlády Slovenskej republiky 
č. 8 zo dňa 17. januára 2021, čoho následkom môžu byť administratívne prieťahy pri 
nadobudnutí platnosti a následnej účinnosti tohto dodatku, sa zmluvné strany dohodli a berú 
na vedomie. že v prípade potreby zachovania kontinuity poskytovania a úhrady zdravotnej 
starostlivosti bude zdravotná starostlivosť poskytnutá poskytovateľom v čase od 1.1.2021 do 
nadobudnutia účinnosti tohto dodatku uhradená v súlade s týmto dodatkom. 

3.3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý sa považuje za originál. 
Každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis dodatku. 

V Nitre dňa 26.02.2021 

Za poskytovateľa: 

Ing. Viera Bútoro .... d 
riaditeľka 
„MÔJ DOMOV", Zariadenie 
Sociálnych služieb Topoľčany 

Za poisťovňu: 

Ing.Roman Čakajda 
regionálny riaditeľ oddelenia nákupu zdravotnej 
starostlivosti 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
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