
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb 

Zmluva o poskytovaní služieb 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

(ďalej len „dodatok č.1“) 
 
 
Objednávateľ:  Obec Dlhé Stráže 
Sídlo:   Dlhé Stráže 13, 054 01 Levoča 
Zastúpený:  Bc. Zdena Jurčíková 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko 
IBAN:   SK71 5600 0000 0034 5520 7001 
SWIFT/BIC:  KOMASK2X 
IČO:   00329011 
DIČ:   2020727654   
mobil:   0903269869 
E-mail:   obec@dlhestraze.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 
 

Poskytovateľ:   Obec Kurimany 
Sídlo:    Kurimany 56, 054 01 Levoča 
Zastúpený:   Ing. Martin Faltin 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko 
IBAN:    SK20 5600 000 0034 5215 3001 
SWIFT/BIC:   KOMASK2X 
IČO:    00329291 
DIČ:    2020717732 
Tel.:    0903511995 
E-mail:    oukurimany@levonetmail.sk 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 

Článok č. I 
Zmena v článkoch: 

 
Pôvodný text:  

Čl. I 
Predmet zmluvy 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí zdravotnícky personál v počte 1 osoby na vykonávanie odberu 
vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, 
vyvolaného novým koronavírusom SARS-CoV-2 na objednávateľom zriadenom odberovom mieste v obci 
Brutovce (ďalej „MOM“), a to prostredníctvom antigénového testu (ďalej „diagnostické vyšetrenie“ 
alebo „Služba“), a to v rozsahu a spôsobom, ktoré sú uvedené nižšie v zmluve. Diagnostické vyšetrenia 
bude poskytovateľ vykonávať nasledovne: 
Počas jedného z víkendových dní (sobota) III a IV. týždňa roku 2021 od 8:00-17:00 (alebo podľa 
rozhodnutia obce). Za kontrolu  pobytu záujemcov  o diagnostické vyšetrenie a následné umožnenie 
vykonania diagnostického vyšetrenia týmto záujemcom zodpovedá objednávateľ prostredníctvom 
administratívnych pracovníkov v každom OM podľa čl. II. ods. 5 písm. c) tejto zmluvy.  
 

Čl. II 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

2. Diagnostické vyšetrenia sa poskytovateľ zaväzuje vykonávať počas jedného z víkendových dní  III. 
a IV. týždňa roku 2021. 

 
Nový text: 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

mailto:%20obec@dlhestraze.sk


2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí zdravotnícky personál v počte 1 max 2 osoby (podľa potreby) 
na vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného 
ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS-CoV-2 na objednávateľom zriadenom 
odberovom mieste v obci Brutovce (ďalej „MOM“), a to prostredníctvom antigénového testu (ďalej 
„diagnostické vyšetrenie“ alebo „Služba“), a to v rozsahu a spôsobom, ktoré sú uvedené nižšie v zmluve. 
Diagnostické vyšetrenia bude poskytovateľ vykonávať nasledovne: 
Počas trvania ochorenia COVID-19 v roku 2021 v časoch podľa rozhodnutia obce. Za kontrolu  pobytu 
záujemcov  o diagnostické vyšetrenie a následné umožnenie vykonania diagnostického vyšetrenia týmto 
záujemcom zodpovedá objednávateľ prostredníctvom administratívnych pracovníkov v každom OM 
podľa čl. II. ods. 5 písm. c) tejto zmluvy.  
 

Čl. II 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

2. Diagnostické vyšetrenia sa poskytovateľ zaväzuje vykonávať počas trvania ochorenia COVID-19 v 
roku 2021. 
 

Článok č. II 
Záverečné ustanovenia  

1. Zmluvné strany dodatok č.1 prečítali a jej obsahu porozumeli. Vyhlasujú, že zmluva je prejavom ich 
slobodnej vôle, nie je uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu 
s jej obsahom zmluvu vlastnoručne podpisujú.  

2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom je podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so znením § 47a ods. 1 zákona č. 40/19645 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov.  

3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy alebo jeho časti je neplatné a/alebo neúčinné 
a dôvod tejto neplatnosti sa nevzťahuje na celý dodatok č.1, nemá takáto neplatnosť a/alebo 
neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy, alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné 
strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol 
zachovaný účel, sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením.  

4. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu pričom jedno 
vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie dodávateľ.  

5. Ostatné články pôvodnej zmluvy ostávajú nezmenné.  
 
 
V Kurimanoch dňa 05.02.2021 
 
Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 
 
 
 
....................................................    ............................................................ 
      Starostka obce Dlhé Stráže                   Starosta obce Kurimany        


