
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zdravotných výkonov 

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

Zmluvné strany: 

Objednávateľom: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

   so sídlom: Nemocničná 986 , 017 01 Považská Bystrica 

   zastúpená: MUDr. Igor Steiner, MPH – riaditeľ  

   IČO: 00 610 411 

   IČ DPH: SK2020705038  

   Zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR číslo: 1970/1991 A/V-1 

   v znení dodatku č. 1 č. T/2003/01314-1 

   /ďalej len „Objednávateľ”/ 

 

Poskytovateľom: ORL-ENDO s.r.o. 

   so sídlom: Nábrežná 1338/38, 017 01 Považská Bystrica 

IČO: 50 461 800 

DIČ: 2021832076 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 

   IBAN účtu: SK83 7500 0000 0040 2407 4010 

   zast.: MUDr. Peter Wallenfels, konateľ  

   Zapísaný v OR OS Trenčín oddiel: Sro, vložka č.: 33490/R 

/ďalej len „Poskytovateľ“/ 

 

Čl. I 

Dojednané zmeny Zmluvy 
Týmto Dodatkom č. 1 si účastníci Zmluvy o poskytovaní zdravotných výkonov zo dňa 31.03.2017 

(ďalej len „Zmluva“) dojednávajú tieto zmeny Zmluvy: 

1. Ustanovenie Čl. III bod 1. Zmluvy sa s účinnosťou od 01.05.2022 v celosti vypúšťa 

a nahrádza sa týmto novým znením: 

„Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi odmenu za poskytnuté zdravotné výkony 

podľa tejto Zmluvy, a to podľa nasledujúceho výpočtu: 

a) za zdravotnícke výkony s kódovým označením 5g921.01; 5d302; 5f30c.1 a 5d300.30 

uskutočnené Poskytovateľom pre pacientov Objednávateľa, ktorí sú zároveň poistencami 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (kód poisťovne: 24), uhradí Objednávateľ 

Poskytovateľovi odmenu vo výške 17% z ceny týchto výkonov, ktorú platí 

Objednávateľovi DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., a 

b) za zdravotnícke výkony s kódovým označením 5g921.01; 5d302; 5f30c.1 a 5d300.30 

uskutočnené Poskytovateľom pre pacientov Objednávateľa, ktorí zároveň nie sú 

poistencami DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (ale sú poistencami inej poisťovne), ako 

aj za všetky ostatné zdravotnícke výkony uskutočnené Poskytovateľom pre všetkých 

pacientov Objednávateľa (bez ohľadu na zdravotnú poisťovňu pacienta)  uhradí 

Objednávateľ Poskytovateľovi odmenu vo výške 20% z ceny týchto výkonov, ktorú platí 

Objednávateľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.“ 

 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bezo zmien. 

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi a účinnosť dňom 



nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v rozsahu a spôsobom určeným platným právnym predpisom.  

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, ktoré majú platnosť originálu, pričom 

každá zo zmluvných strán obdrží po 1 vyhotovení. 

 

V Považskej Bystrici dňa 29.04.2022  

 

Za Objednávateľa:     Za Poskytovateľa: 

 

 

 

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

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica ORL-ENDO s.r.o. 
MUDr. Igor Steiner, MPH – riaditeľ   MUDr. Peter Wallenfels – konateľ 

(Objednávateľ)     (Poskytovateľ) 


