Slovenská gastroenterologická spoločnosť

Dodatok č. 1
k Memorandu o porozumení
v postupe pri spoločnom definovaní podmienok uhrádzania osobitnej úhrady
príplatkového výkonu
(ďalej len „memorandum“)
uzatvorený medzi
Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou, o.z.
so sídlom Bajkalská 455/18A, 821 08 Bratislava-Ružinov
IČO: 42 254 531
reg. č.: VVS/1-900/90-37879
zapísaná v Evidencií občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
sekcia verejnej správy (ďalej aj ako „SGS“)

a

Union zdravotnou poisťovňou, a.s.
so sídlom Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
IČO: 36 284 831
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3832/B
(ďalej aj ako „Union“)
(spolu aj ako „zmluvné strany“)

Slovenská gastroenterologická spoločnosť
Článok I
Predmet dodatku
1.1.

V súlade s čl. 2.1. memoranda uzatvoreného medzi zmluvnými stranami dňa 27.5.2020 je
predmetom tohto dodatku dohoda zmluvných strán o zmene nasledovných ustanovení
memoranda:
a) Bod 2.5. memoranda sa mení a znie nasledovne:
„2.5. Toto memorandum sa uzatvára na dobu určitú do 30.09.2020. V prípade trvania
mimoriadnej situácie aj po 30.09.2020 sa zmluvné strany zaväzujú bezodkladne vstúpiť
do rokovania o predlžení účinnosti tohto memoranda.“.

1.2.

Ostatné ustanovenia memoranda ostávajú týmto dodatkom nezmenené.
Článok II
Záverečné ustanovenia

2.1.

Toto dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

2.2.

Celý obsah tohto dodatku je v zmysle konsenzu zmluvných strán považovaný za dôvernú

informáciu podľa ustanovenia § 277 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka.
2.3.

Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu

porozumeli a súhlasia s jeho podmienkami. Zároveň zhodne vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť
na právne úkony, nekonali v duševnej poruche, a ich prejav vôle byť viazaný týmto dodatkom bol
slobodný a vážny. Na dôkaz uvedeného dodatok podpisujú.
2.4.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v prípade, ak bude niektoré z jednotlivých ustanovení

tohto dodatku považované za neplatné, nevymáhateľné, či neúčinné, nebude mať táto skutočnosť
vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení dodatku. Namiesto daného ustanovenia, bude platiť
také ustanovenie, ktoré obsahom čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu tohto ustanovenia v
kontexte zmyslu a účelu celého dodatku.

V ……………………, dňa …………………..

V ………………., dňa ………………….
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Union zdravotná poisťovňa, a.s.

