
Dodatok č. 1 

k Zmluve o poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby 

č.  02/2020/ÚPS 

Objednávateľ:  Žilinský samosprávny kraj 

v správe Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši  

Jégého Dolný Kubín 

   so sídlom: Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 

   zastúpený: PhDr. Jozef Mintál, MBA – riaditeľ 

   bankové spojenie: Štátna pokladnica 

   IBAN: SK92 8180 0000 0070 0048 1053 

   IČO: 00 634 905 

   DIČ: 202 056 37 54 

   (ďalej len "objednávateľ") 

 

Dodávateľ:    Gyn AT, s. r. o. 

                         Hviezdoslavova 106, 026 01 Vyšný Kubín  

                         IČO : 36 716 251 

                       DIČ : 20 22 30 39 76 

                          Bankové spojenie : Tatra banka pob. 

                                     účet č.  

lekár v odbore: gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a         

pôrodníctve    

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

 

 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou Zmluvu o poskytovaní ústavnej pohotovostnej 

služby č. 02/2020/ÚPS dňa 15.1.2020 (ďalej len zmluva), predmetom ktorej je 

vykonávanie zdravotnej starostlivosti a to v rámci ústavnej pohotovostnej služby 

a príslužby na telefón na gynekologicko – pôrodníckom oddelení Dolnooravskej 

nemocnice s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne.  

 

Čl. II 

Predmet dodatku 

 

1. V bode 2. Zmluvy objednávateľ zaplatí dodávateľovi za poskytovanú zdravotnú 

starostlivosť uvedenú v bode 1 Zmluvy zmenenú cenu s účinnosťou od 1.11.2020: 

 

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 
Pracovné dni  

15,00-  7,00 hod. 
S, N, SV  

7,00 – 7,00 hod. 

ÚPS  98,58  € 190,80€ 

Príslužba na pracovisku na telefón 160,00 € 240,00 € 



 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia dodatku 

 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých dva obdrží objednávateľ 

a jeden dodávateľ. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, nebol uzavretý 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu tento dodatok podpisujú.  

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa  30.10.2020 

 

 

 

 

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

    PhDr. Jozef Mintál. MBA, MEng.                                      MUDr. Jozef Tholt, v.r. 

     Riaditeľ DONsP Dolný Kubín 

 

 

 

 

 


