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Dodatok č. 29 
k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

č. 5008NOLU000106 
 
 

Union zdravotná poisťovňa, a. s. 

zastúpená: Ing. Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia 
so sídlom: Karadžičova 10, 814 53 Bratislava 
IČO: 36 284 831 
DIČ: 2022152517 
IBAN: SK37 8180 0000 0070 0025 6518 
označenie registra: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3832/B, právna forma: akciová spoločnosť 
kód Union zdravotnej poisťovne, a. s.: 27 
(ďalej len  „zdravotná poisťovňa“) 
 

a 
 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.            
zastúpený:     Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH, riaditeľ 
so sídlom: Predná hora 126, 04901 Muráň 
IČO: 37954920 
identifikátor poskytovateľa (prvých šesť znakov kódu poskytovateľa): N75877 

(ďalej len "poskytovateľ") 

(spoločne aj „zmluvné strany“) 
 
Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 29 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 5008NOLU000106 (ďalej 
len „zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“): 
 
 

Článok 1 
Predmet dodatku 

Na základe článku IX bodu 9.5. zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa zmluvné strany dohodli na tejto zmene 
zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti: 
 
1. V texte bodu 9.3. článku IX zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa slová „31.03.2022“ nahrádzajú slovami 

„30.06.2022“.  

2. V prílohe č. 2b k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa časť II. Finančný rozsah mení a znie nasledovne: 

„Zmluvné strany sa dohodli na finančnom objeme vo výške 457.500,- € na obdobie kalendárneho roka plynúceho od 
01.01.2021 a vo výške 436.100,- € na obdobie jednotlivých kalendárnych rokov plynúcich od 01.01.2022 pre 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti uvedenej v časti I. prílohy č. 2b, vrátane zdravotnej starostlivosti dohodnutej 
podľa § 8 ods. 3 Vyhlášky MZ SR č. 412/2009 Z.z. v platnom znení.“.  

3. Ostatné ustanovenia zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ostávajú týmto dodatkom nezmenené. 

 
 

Článok 2 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tento dodatok je vyhotovený 
vo dvoch rovnopisoch, z ktorých sa každý považuje za originál. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení 
dodatku. 

2. Súhlas s obsahom dodatku vyjadria zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom na poslednej strane tohto dodatku. 
3. Ak nie je dojednané inak, tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Pokiaľ nedôjde k podpísaniu dodatku oboma zmluvnými stranami v ten istý deň, považuje sa dodatok za uzatvorený v 
deň, kedy dodatok podpísala v poradí druhá zmluvná strana. 
 

  V Bratislave dňa 25.10.2021  

 

 

 

 

 

 

 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 

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

Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH  

riaditeľ 

Union zdravotná poisťovňa, a.s.  
    

 

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

Ing. Elena Májeková   
riaditeľka sekcie zdravotného poistenia  
na základe plnej moci 

antam
Zvýraznenie


