
Dodatok č. 1  
k  Zmluve o  výkone funkcie člena dozorného orgánu 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a  primerane podľa ustanovenia § 
566 a  nasl. Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991Zb. v platnom znení 

 
 

medzi 
 
 
Členom dozorného orgánu príspevkovej organizácie: 
Mgr. Ervín Weiss, PhD. 
trvale bytom: Sokolníky 222, 951 46 Podhorany 
nar.:  
(ďalej len „predseda/člen dozorného orgánu“) 
 
a 
 
 
Príspevkovou organizáciou: 
Názov:  Fakultná nemocnica Nitra 
so sídlom: Špitálska č. 6, 950 01 Nitra 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu: SK45 8180 0000 0070 0028 0649 
zastúpená: Ing. Jarmilou Mikušovou – generálnou riaditeľkou 
       Ing. Martinom Neštickým, MBA – ekonomickým riaditeľom  
(ďalej  len „príspevková organizácia“ alebo „organizácia“) 
 
 
bola 10.10.2017 uzatvorená zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu (ďalej len 
zmluva), schválená Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorá sa dodatkom č. 1 mení 
nasledovne:  
 
1. Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR číslo: S15120-2019-OSMŠaZP-1 
z 30. 10. 2019 o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra sa s účinnosťou od 
01.11.2019 mení  zriaďovacia listina nemocnice zo dňa 09.12.1991, číslo 3724/1991-A/VIII-
1, v znení neskorších zmien a dodatkov v časti  upravujúcej „Dozorný orgán“  tak, že veta 
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky“ sa nahrádza znením:“ Funkčné obdobie 
dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa predchádzajúcej 
vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31.10.2019“. 

2. V súlade so zmenou zriaďovacej listiny citovanou v bode 1. sa zmluva v článku  V. 
Trvanie zmluvy,  bod 1. nahrádza novým znením: Zmluva sa uzatvára  na dobu určitú od 
01.03.2017 do doby uplynutia päťročného funkčného obdobia, pokiaľ nedôjde k skoršiemu 
ukončeniu zmluvy v dôsledku zániku funkcie podľa bodu 2 tohto článku.  

3. Ostatné dojednania zmluvy uzatvorenej dňa 10.10.2017 zostávajú týmto dodatkom č. 1 
nedotknuté v platnosti. 

4. Dodatok č. 1 je vypracovaný v písomnej forme v troch vyhotoveniach a tvorí nedeliteľnú 
súčasť zmluvy uzatvorenej 10.10.2017. 



5. Dodatok č. 1 podlieha schváleniu zriaďovateľom  - Ministerstvom zdravotníctva SR. 
Platnosť nadobúda dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 
po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

6. Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

 

 

 V Bratislave,       V Nitre,   

 

 

Člen dozorného orgánu:      Príspevková organizácia:  

 

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

        Mgr. Ervín Weiss, PhD.     Ing. Jarmila Mikušová 
         člen  dozorného orgánu               generálna riaditeľka 
 
 

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

Ing. Martin Neštický, MBA 
    ekonomický riaditeľ 

        

Tento dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 10.10.2017 bol schválený Ministerstvom zdravotníctva 
SR, ktoré je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Fakultnej nemocnice Nitra. 

 

 

V Bratislave ……………………….. 

 

 

……………………………... 

Ministerstvo zdravotníctva SR 

Peter Pellegrini, predseda vlády 

poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR 

 
 

 
 
 



 

 


