
                                                           Dodatok č. 1
    k Zmluve č. OPaM/34/2010/MŽ zo dňa 05.05.2010 o poskytovaní výkonov zdravotnej 
                                                                     starostlivosti

Účastníci zmluvy:
1. Odberateľ:                Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
                                       V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina
                                       v zast. : Ing. Margitou Sirotnou
                                       riaditeľkou FNsP Žilina
                                       IČO: 17335825 
                                                                a

2. Dodávateľ:                MUDr. Peter Glesk
                                        IČO: 42178215
                                        DIČ: 1026003077
                                        

sa  podľa  §  269,  ods.  2  Obchodného  zákonníka  a  §  2  ods.  3  Zákona  č.  576/2004  Z.z. 
o zdravotnej  starostlivosti,  služieb  súvisiacich  s poskytovaním  zdravotnej  starostlivosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov dohodli takto:

1. Článok II. – Miesto a čas plnenia – sa body 1. a 2. nahrádzajú novými bodmi, ktoré znejú:
                    
                                                                       Čl. II
                                                          Miesto a čas plnenia

1. Miestom  plnenia  je  Chirurgické  oddelenie  FNsP  Žilina  a príslušné  operačné  sály 
a odborné ambulancie chirurgického oddelenia FNsP Žilina.

2. Dodávateľ  bude  poskytovať  plnenie   počas  platnosti  tejto  zmluvy  podľa  potreby 
Chirurgického oddelenia FNsP Žilina a v rámci dňa v čase:

- v pracovných dňoch: od 7,00 hod. do 15,30 hod., t.j. 8 hod. čistého pracovného času,
- a v prípade i na požiadanie Chirurgického oddelenia FNsP Žilina v inom čase.

2. Článok V. – Platobné podmienky – sa bod 1. nahrádza novým bodom, ktorý znie:
 
                                                                 Čl. V. 
                                                         Platobné podmienky

1.Odberateľ  uhradí  dodávateľovi  odplatu  dohodnutú  v Čl.  IV tejto  zmluvy na  základe 
faktúr,  ktoré  sú  v súlade  s platnými  predpismi  a doručí  odberateľovi  vždy  do  1. 
pracovného  dňa  nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  Súčasťou faktúry  bude výkaz  – 
špecifikácie  a výkonov  za  fakturované  obdobie,  odsúhlasené  a podpísané  povereným 
zamestnancom odberateľa, ktorým je primár chirurgického oddelenia.
   Ostatné časti ostávajú nezmenené.

3. Čl. VI. – Ostatné dohody – sa bod l. nahrádza novým bodom, ktorý znie:
                                                               
                                                                Čl. VI.



                                                       Ostatné dohody
1. Objednávanie výkonov zdravotnej starostlivosti uvedených v Čl. I. tejto zmluvy bude 

v súlade s potrebami Chirurgického oddelenia FNsP Žilina v príslušnom kalendárnom 
mesiaci.
Ostatné časti článku ostávajú nezmenené.

                                                         Čl. VII.
                                             Záverečné ustanovenia

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení v CRZ.

2. Dohoda  bola  uzavretá  slobodne  a vážne,  nie  v tiesni  za nápadne  nevýhodných 
podmienok, strany dohody jej obsahu, s ktorým sa dôkladne oboznámili porozumeli 
a následne ju v dvoch vyhotoveniach podpísali. 

3. Každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis dohody.

V Žiline dňa 30.06.2011

__________________                                             _______________
za objednávateľa:                                                    za dodávateľa:
   Ing. Margita Sirotná                                                  MUDr. Peter Glesk
   riaditeľka FNsP Žilina                                                          osobne


