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Dodatok č. 1 
 

k Zmluve o preprave osôb a zdravotníckej techniky,  
zo dňa 18.05.2005 

 
 
Zmluvné strany:  
 
 
ODBERATEĽ: Slovenská republika v správe správcu 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 
Nám. L. Svobodu 4 
974 01  Banská Bystrica 
V zast.: MUDr. Ján Nosko, riaditeľ – štatutárny orgán 
IČO : 379 579 37 
DIČ : 2021928150 
IČ DPH : nie je platiteľ DPH 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava 
Číslo účtu : 7000280745/8180 
Zriadená zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR  
č. 14192-6/2004-OPP 

 
      a 
 
DOPRAVCA:   Pavel Hronec-SYNBY TAXI 

Sídlo: Pod Turíčkou 1, Banská Bystrica, 974 01 
Miesto podnikania: Cesta ku Smrečine 1, Banská Bystrica,97401 

  IČO: 22629530 
  DIČ: 1029584017 

IČ DPH: nie je platiteľ DPH 
Zast.: Pavel Hronec 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s., Banská Bystrica 
Číslo účtu: 2626782533/1100 
Registrovaný Obvodným úradom v Banskej Bystrici, č. 601-2725 

 
........................................................................................................................................ 
 
 
1. Medzi zmluvnými stranami bola dňa 18.05.2005 uzatvorená Zmluva o preprave 

osôb a zdravotníckej techniky, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal poskytovať 
objednávateľovi opakované zabezpečovanie prepravy osôb (zamestnancov 
odberateľa v príslužbe) a zdravotníckej techniky osobnými motorovými 
vozidlami dopravcu z miesta, kde sa zamestnanec nachádza do zdravotníckeho 
zariadenia a späť, za účelom poskytnutia lekárskej zdravotnej starostlivosti 
pacientovi, ktorý je umiestnený v zdravotníckom zariadení odberateľa.  

 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetnú zmluvu dopĺňajú takto : 
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Článok 2 
Výška odplaty (cestovné) 

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata uvedená v ods. 1 tohto článku bude 

znížená o 10% z celkového mesačného vyúčtovania cestovného.  
 
 
Ostatné ustanovenia Zmluvy o preprave osôb a zdravotníckej techniky, zo dňa 
17.05.2005 v znení platných dodatkov ostávajú nezmenené v platnosti. 
 
Dodatok č. 1  nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a je 
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o preprave osôb a zdravotníckej techniky, zo dňa 
17.05.2005. 
 
Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2011 a uzatvára sa na dobu 
určitú do 31.12.2011. 
 
Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, dve vyhotovenia obdrží odberateľ 
a jedno vyhotovenie obdrží dopravca. 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa 10.01.2011  V Banskej Bystrici, dňa  10.01.2011 
 
 
 
 
 

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

Pavel Hronec MUDr. Ján Nosko 
konateľ riaditeľ – štatutárny orgán 

Pavel Hronec-SINBY TAXI Detská fakultná nemocnica 
d o p r a v c a s poliklinikou Banská Bystrica 

 o d b e r a t e ľ 
  
 

 
 
 
  
 
 

 


