Dodatok č. 1
k Dohode o strategickom partnerstve zo dňa 9.10.2013
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dodatok“)
Čl. 1
Účastníci dohody
1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
so sídlom:
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava
zastúpená:
Ing. Marcel Forai, MPH, predsedom Predstavenstva
Zapísaná:
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa,
vložka číslo: 3602/B
IČO:
35 937 874
DIČ:
2022027040
IČ DPH:
SK2022027040
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000182424/8180
(ďalej len „poisťovňa“)
a
2. Zdravita, občianske združenie
so sídlom:
Vazovova 9/B, 811 07 Bratislava
zastúpené:
MUDr. Ladislavom Pásztorom, splnomocneným zástupcom
členov občianskeho združenia Zdravita
(ďalej len „Zdravita“)
Čl. 2
Predmet Dodatku
Účastníci Dohody o strategickom partnerstve zo dňa 9.10.2013 (ďalej len „Dohoda“) sa
dohodli, že v čl. 2 Dohody sa za odsek 5 dopĺňa nový odsek 6, ktorý znie:
„ V prípade, že poisťovňa sa s inými občianskymi združeniami resp. stavovskými
organizáciami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“) dohodne na
výhodnejších zmluvných podmienkach, resp. cenách za poskytovanú zdravotnú starostlivosť
ako podľa odseku 5, poisťovňa predloží všetkým splnomocniteľom, ktorí sú členmi Zdravity,
ktorí zmluvne akceptovali návrh zmluvných podmienok resp. cien za poskytovanú zdravotnú
starostlivosť podľa odseku 5, návrh výhodnejších zmluvných podmienok, resp. cien za
poskytovanú zdravotnú starostlivosť.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania účastníkmi Dohody
a uzatvára sa na dobu neurčitú.
2. Účastníci Dohody vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento
na znak súhlasu slobodne a vážne podpísali.

3. Prílohou tohto Dodatku je zoznam splnomocniteľov, ktorí sú členmi občianskeho
združenia Zdravita a súčasne účastníkmi Dohody. Tento Dodatok je vyhotovený
v dvoch vyhotoveniach, z ktorých sa každý považuje za originál. Poisťovňa a Zdravita
obdržia po jednom vyhotovení Dodatku s tým, že Zdravita, spôsobom obvyklým,
oboznámi s obsahom tohto dodatku splnomocniteľov.
V Bratislave dňa 14.11.2013
Za poisťovňu:

Za poskytovateľov podľa prílohy:

Ing. Marcel Forai, MPH
predseda Predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

MUDr. Ladislav Pásztor, MSc
splnomocnený zástupca
Zdravita, občianske združenie

