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Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

Zlaté Moravce 
Bernolákova t. 4. 953 34 Zlaté MQrayce 

Dodatok č. S. k Zmluve o zabezpečeni konziliárnycb vyšetrení 
pre hospitalizovaných pacientov 
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákoMfka 

I. 
Zmluvné strany 

Objedaávatel': 

Sldlo: 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca. DrSc. Zlaté Moravce 
Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce 

Povolenie aa 
poskytovanie 
zdro starostlivotň: 

Nitriansky samosprávny kraj Nitra. čls lo NI: 20061106127 

zo dňa 1.12.2006 

IČO: 17 3360 IS 

DiČ: 202 lOS 91 06 

Ba.kovéspojeoie: 0231143908/0900 
V zastúpení: Michal Grujbár 
(ďalej len "objednávatel'''' alebo ,.Mestská nemocnica«) 

VykonávateJ'; 

Odboroos": 

~I)r. Ivan Pintér 
Kardiológia 

a 

Sidi.: Námestie A. Hlinku 28, 953 O l Zlaté Moravcc 
Povolenie na 
p09kytovBole Nitriansky samosprávny kraj Nitra, číslo NI: 17299/N 
zdr.9tarostlivolti: 
IČO: 3596379 
DIČ: 202208 77 82 

Bankové spojenie: 
V zastúpeni: MUDr. Ivan Pintér 
(ďalej len ,.vykonávateľ" alebo " Iekár«) 

Týmto dodatkom sa zúčastnené strany dohodli, že Dodatkom Č . I 58 meni: 

D. 
Predmet a účel zmluvy 

bod J. znie nasledovne: 
l. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie konziliárnych a echokardiografických vyšetrení 

v odbornosti dodávatel'a uvedeného v záhlavl tejto zmluvy pre pacientov hospitalizovaných na 
lô1kových oddeleniach Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 



m. 
Čas a podmienky plnenia 

bod 1. a 1. znie nasledovne: 
I. Zmluvné strany sa dohodli na zabezpečovani denných konziliárnych vyšetrení 

a echokardiografických vyšetrení na základe telefonických objednávok jednotlivých lôžkových 
oddeleni, ktoré konziliárne a echokardiografické vyšetrenia pre hospitalizovaného pacienta 
požaduje. Telefonickú objednávku konziliárneho a echokardiografického vyšetrenia zadáva 
ošetrujúci lekár pacienta alebo primár príslušného oddelenia. 

"') Konzílium a echokardiografické vyšetrenie môže byť vykonávané v prípade hospitalizovaného 
pac ienta buď na lôžku na príslušnom oddelení alebo v ambulancii dodávateľa. Spôsob vykonania 
služby sa dohodne pri telefonickej objednávke, 

IV. 
Odmena za poskytnuté služby, fakturácia a platobné podmienky 

bud. j _ =me: 
l. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných cenových podmienkach: 

a) odmena za konzílium a echokardiografické vyšetrenie v pracovnej dobe v ambulancii 
dodávate!'a 4,32 € 

b) odmena za konzílium a echokardiografické vyšetrenie v pracovnej dobe pri lôžku 
pacienta 7,97 € 

V. 
ZAvereené ustanovenia 

hod l. =lIie: 
l . Zmluva sa predlžuje na dobu určitú do 30.06.2014. 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostáva' ú n \ 
NZZ MUDr. Ivan pinter s.r.o. 

Nam A.Hllnku 28 
95301 Zlate Moravce ! 

ICO.359&3794 
DiČ: 2022001782 

V Zla~'ch Moravciach, dňa 04.06.2013 

".1" ; : " . ~.': II,' - " .-,-, , ~ ,' 
I~ ',f ' , : ! , ! ľl.- i { ';'! ·; :lfa K ~ , .c:; , . [O ; 

;' O ~ednávatel' 


