
Vzorový dodatok 
poskytovatelia lekárenskej starostlivosti 

máj 2020 

Dodatok č. 1 
 
 

k Zmluve č.       
 

 
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:       (titul, meno, priezvisko)      , Riaditeľ 
krajskej pobočky         
Kontaktná adresa:       
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: SK76 8180 0000 0070 0018 2387 
(ďalej len „poisťovňa“) 

a 
 

2.       (meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno a právna forma právnickej osoby 
presne podľa povolenia na  poskytovanie lekárenskej starostlivosti) 
so sídlom: (trvalé bydlisko, alebo sídlo práv. osoby 
Miesto výkonu činnosti:       
Zastúpený:       
Titul, meno a  priezvisko odborného zástupcu:       
Identifikátor poskytovateľa:       
IČO :       
IČ DPH:       
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu      , oddiel      , vložka číslo:       
(uviesť pri právnickej osobe) 
Bankové spojenie:       
Číslo účtu:       
e-mail:       
 
 (ďalej len „poskytovateľ“) 

 
uzatvárajú 

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

  



Vzorový dodatok 
poskytovatelia lekárenskej starostlivosti 

máj 2020 

Čl. 2 
Predmet dodatku 

 
V zmysle Čl. 8 Záverečné ustanovenia, bod 8 zmluvy sa zmluvné stany dohodli na  týchto 
zmenách zmluvy: 

 
1. V Čl. 8 – Záverečné ustanovenia, sa bod 1 nahrádza nasledovným znením: 
 
„1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.05.2021.“ 

 
2. V Čl. 4 – Platobné podmienky, Časť B. - Kontrola formálnej a vecnej správnosti faktúry a jej 

splatnosť sa v bode 6 dátum: „     **“ nahrádza dátumom: „     “* . 

 
3. V Čl. 4 – Platobné podmienky sa dátum: „     **“ v Časti D. - Všeobecné podmienky 

vykazovania lekárenskej starostlivosti – papierové lekárske predpisy a papierové lekárske 
poukazy nahrádza dátumom: „     “* . 

 
@ÚZV:  

**Uvádzame dátum v zmysle Usmernenia č. 2/2020 (väčšinou dátum 31.5.2020 resp. dátum, 
na ktorý bola zmluva uzatvorená). 
*Uvádzame dátum 31.12.2020.  

 
Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento dodatok, ktorý tvorí súčasť zmluvy, nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 

toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne 
podpísali. 
 

V       dňa      . 5. 2020 
 
 
Za poskytovateľa:                                                    Za poisťovňu:  
 
 
.............................................................                    ....................................................... 
     (titul, meno, priezvisko))         (titul, meno, priezvisko) 
     (funkcia)     riaditeľ Krajskej pobočky       
     (názov poskytovateľa)    Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 

 


