
Dodatok č. l 

k Lmluvc o spolupráci (ďal ej len .,.lmluva'") zo dňa 23.09.2019 
uzal\ orcná v .lmysle ~ 269 ods.2 Obchodn~ho 1.ákonníka (d'a lej len „Dodatok č.1 ··) 

medzi: 

Poskyto 
Sídlo: 

nteľ: Azetis s.r.o. 
Majerská cesta 79, 974O1 Banská Bystrica 
52 192148 IČO: 

D IČ: 2120923387 
Zasúpený: MUDr. Patrik Počarovský, konate ľ spoločnosti 

Banko1ré spojenie : Slovenská sporiteľňa , a.s. 
Číslo účtu : 
Zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, 

vložka č. 35895/ 
(ďalej aj len ako .,poskytovateľ··) 

a 

Objednávmd· : 
í.dlo: 

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 
Palúrikcl\ a 2:1 11. 02::! 16 (';a.ka 

I ČO: 17335469 
DIČ : 2020552083 
Štatutárny orgán : lng. Martin Šenfel::I , MBA, riadi teľ 
Čí slo účtu : 
Z.riaden)· : Zriad ovacou li srinou MZ SR č. 3724i 1991 -Afl l-1 zo dt1a 06.1 2.1991 
(ďalej nj len ako .. objednávate ľ„) 

Článok I. 
Predmet dodatku 

1. Poskytovateľ a objedná\'tlleľ su s odvolaním na Článok IV. bod 4. Zmluvy dohod li 
na u1.atvorení Dodatku č. 1 k Zmlu,·e o spolupráci zo di\a 23.09.2019 ,. tomto znení: 

Č.' lánok II. Úhrhcb 1a zdra\ otnú staros tli vo. ľ sa bod 2. mení nasledovne: 

2. Finančná úhrada za poskytnutú Zl1ravornú s tarost livosť je dohodnutá vo výške 
za každý deň : 

• počas pohotovostnej služby v pracovných dňoch : 400,- € 
• počas poholovoslnl!j služby mimo pracovných dní: 800.- t' 

lánok n. 
z~1vcreéné ustanovenie 

1. Ostatné ustanoven ia Zmluvy sa nemenia a ostávajú 1~ mLo dodatkom nedotknuté 
a v pla1nns1i . 
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2. Tento Dodatok č. 1. ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, nadobúda platnosť 
dňom podpisu tohto Dodatku č. 1 obom a zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zver~j nenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlád. Slovenskej rerubl iky. 

3. Tento Dodatok č. 1 j(! vyhotovený v <lrnch originálnych vyhotoveniach, pričom každý 
účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál Dodatku č . I. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú. že obsah tohto Dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, kto( nebol urobený v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho 
pripáj~jú svoje podpisy. 

V Banskej Bystrici, dňa 18.07.2022 

ooskvtovateľ: 

.. ... „ .... „ .. . . ... .. .... .. . .. . ; · ··'··· ) 

UDr. Patrik Počaro ský
kor1awr spo ločnosLi 
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V Čadci, dň~ 

objednávateľ 

Ing. Martin Šenfeld. MBA 
riaditeľ 


