DODATOK č. ..................... K ZMLUVE O ZDRUŽENÍ
ALIANCIA VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA

Zmluvné strany:
Účastník združenia 1:
SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava,
IČO: 42415624 (ďalej len „SVLS“),
zastúpený štatutárom: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
Účastník združenia 2:
VITACARE s.r.o.,Kalinčiakova 45, 903 01 Senec, IČO: 48036439
doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH
Účastník združenia 3:
Medires, s.r.o., Nábrežná 4, 940 73 Nové Zámky, IČO: 44450010,
zastúpený štatutárom: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
Účastník združenia 4:

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

zastúpený štatutárom: ................................................................................................................................

sa dohodli na uzavretí tohto dodatku k zmluve o združení zo dňa 23. 4. 2018
(ďalej len „dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare)

I.
Predmet dodatku
1. Dňa 23. 4. 2018 zmluvné strany uzatvorili medzi sebou zmluvu o združení podľa § 829 a nasl.
Občianskeho zákonníka (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v čl. II Zmluvy dohodli na
účele združenia ako aj na spôsobe, akým sa pričinia o dosiahnutie spoločného účelu. Účastník
združenia 4 vyhlasuje, že po oboznámení sa s účelom a obsahom Zmluvy, má záujem pristúpiť
k zmluve a podieľať sa na dosiahnutí spoločného účelu. Doterajší účastníci Zmluvy súhlasia
s pristúpením účastníka združenia 4 k Zmluve, na znak čoho zmluvné strany pripájajú svoje
podpisy.
Všetky výrazy použité v tomto dodatku s veľkým písmenom majú význam, ako je definovaný
v Zmluve.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
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II.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok nadobúda platnosť a stáva sa účinným dňom jeho podpísania zmluvnými
stranami.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v počte rovnopisov pre každú stranu jeden.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, dodatok nebol
uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu
rozumejú a na znak súhlasu dodatok bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

V

dňa

........................................................
(účastník združenia 4)

V Bratislave

dňa

...........................................................
SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

.............................................................
VITACARE s. r. o.
doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

.............................................................
Medires, s.r.o.
MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
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