Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 21.01.2021 uzatvorenej v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
( ďalej aj ako ,,dodatok“)

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC
IČO:
DIČ:
Tel:
E-mail:

OBEC KOCURANY
Kocurany č. 105, 972 02
Ing. Vojtech Čičmanec, starosta obce
SLSP a.s. Prievidza
SK35 0900 0000 0051 7039 6290
GIBASKBX
00648868
2021118011
046/5439872
obec@kocurany.sk

(ďalej aj ako "objednávateľ")
a
Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
Tel.:
E-mail:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Ing. Vladimír Vido, riaditeľ nemocnice
Štátna pokladnica
SK32 8180 0000 0070 0051 0360
17 335 795
SK2021163276
046/5112147
katarina.svobodova@hospital-bojnice.sk

(ďalej aj ako "poskytovateľ")
( ďalej aj ako ,,zmluvné strany“ jednotlivo aj ako ,,zmluvná strana“)

1)

PREAMBULA
Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.01.2021 Zmluvu o poskytovaní služieb ( ďalej aj ako
,,zmluva“) v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce
Kocurany s cieľom ochrany verejného zdravia za podmienok uvedených v zmluve, ako aj v
nadväznosti na uznesenie vlády SR. č.. 30/2021 zo dňa 17.01.2021 v ktorej sa poskytovateľ
zaväzuje, že zabezpečí vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú
diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým
koronavírusom SARS-CoV-2 na objednávateľom zriadených mobilných odberových
miestach v obci Kocurany (ďalej aj ako „MOM“) a to prostredníctvom antigénového testu
(ďalej aj ako „diagnostické vyšetrenie“ alebo aj ako „Služba“), a to v rozsahu a spôsobom,
ktoré sú uvedené v zmluve.

2)

Na základe skutočností, ktoré nastali po vykonaní hore uvedenej Služby, ktorú sa
poskytovateľ zaviazal vykonať pre objednávateľa a na základe čl. VII. ods. 2 zmluvy
v nadväznosti na pretrvávajúcu potrebu opakovaného vykonania Služby zo strany
poskytovateľa, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku.
Čl. I
Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:
a) Článok I. Predmet zmluvy ods. 2 sa mení z dôvodu zmeny skutočností, ktoré nastali po
vykonaní služby, ktorú sa poskytovateľ zaviazal vykonať pre objednávateľa a jeho nové
znenie je nasledujúce:
Diagnostické vyšetrenia bude poskytovateľ vykonávať v dňoch na to určených, po
vzájomnej dohode zmluvných strán, na základe uznesenia vlády SR, alebo krízového
štábu SR odvíjajúcej sa od aktuálneho stavu vývoja epidemiologickej situácie na území
obce Kocurany.
b) Článok II. Práva a povinnosti zmluvných strán ods. 2 sa mení a jeho nové znenie je
nasledujúce:
Diagnostické vyšetrenia sa poskytovateľ zaväzuje vykonávať v dňoch určených na
základe vzájomnej dohody zmluvných strán a za podmienok uvedených v Článku I. ods.
2.
c)

Článok II. Práva a povinnosti zmluvných strán ods. 11 sa mení a jeho nové znenie je
nasledujúce:
Objednávateľ označí vydaný certifikát alebo potvrdenie o vykonaní testu pečiatkou
s označením loga a kódu zriadeného existujúceho mobilného odberového miesta ( MOM)
poskytovateľa.

d) Článok VI. Trvanie zmluvy ods.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t. j. poskytovateľ sa zaväzuje služby podľa tejto zmluvy
poskytovať objednávateľovi v dňoch na to určených, po vzájomnej dohode zmluvných
strán, na základe uznesenia vlády SR, alebo krízového štábu SR odvíjajúcej sa od
aktuálneho stavu vývoja epidemiologickej situácie na území obce Kocurany najneskôr
však do 31.03.2021.
e)

Článok VI. Trvanie zmluvy ods.2 sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:
Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť dohodou zmluvných strán,
odstúpením od zmluvy, alebo uplynutím doby uvedenej v ods. 1 tohto článku zmluvy.

Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú
zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala
v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán
riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Kocuranoch, dňa 24.1.2021

V Bojniciach, dňa 24.1.2021

_____________________

___________________________
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Ing. Vladimír Vido- riaditeľ nemocnice
Poskytovateľ

Objednávateľ

