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Dodatok č. 1 

k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej podľa §269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v platnom znení medzi objednávateľom a poskytovateľom dňom 21.01.2021 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ:  Obec Pečovská Nová Ves 

Sídlo:   ul. Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

Zastúpený:  PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Prešov   

IBAN:   SK51 0200 0000 0000 0292 0572 

SWIFT/BIC:   SUBASKBX 

IČO:   00327590 

DIČ:   2020711660 

Tel.:   051/4583121 

mobil:   0915971002 

E-mail:               starosta@pecovska.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

 

Poskytovateľ:   Poliklinika Sabinov, n.o. 

Sídlo:   SNP 1,083 01 Sabinov 

Zastúpený:   Ing. Miroslav Čekan, riaditeľ 

Bankové spojenie:  SLSP, a.s. 

IBAN:    SK 98 0900 0000 0050 2933 6301 

SWIFT/BIC:   GIBASKBX 

IČO:    37886827 

DIČ:    2022024345 

Tel.:    0905658151 

E-mail:                riaditel@poliklinikasabinov.sk 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

Preambula Dodatku č. 1 k Zmluve:  
Objednávateľ a poskytovateľ uzatvárajú po vzájomnej dohode a na základe Čl. VII. bod 2. Zmluvy 

tento Dodatok č. 1 k Zmluve: 

 

I. 

Zmena Zmluvy 

 

1. Čl. III. bod 1. Zmluvy sa mení a to tak, že dotknutý bod 1. sa nahrádza novým znením 

nasledovne: 

1.      Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí poskytovateľovi za riadne plnenie 

predmetu tejto zmluvy odmenu vo výške ceny práce z dohody o vykonaní práce 

Polikliniky Sabinov, n.o. so zdravotníkom OM vrátane odvodov zamestnávateľa a 

nákladov poskytovateľa vo výške 1,00 € za každý vykonaný odber. 

 

2. Čl. III. bod 3. Zmluvy sa mení a to tak, že dotknutý bod 3. sa nahrádza novým znením 

nasledovne: 

3.     Objednávateľ uhradí poskytovateľovi odplatu podľa bodu 1 tohto článku tejto zmluvy 

na základe faktúry vystavenej poskytovateľom s lehotou splatnosti najneskôr do 4. 

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia na e-mailovú adresu objednávateľa, za 

predpokladu, že poskytovateľ doručil objednávateľovi faktúru, ktorá bude spĺňať 

náležitosti podľa bodu 4. tohto článku tejto zmluvy. 
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II. 

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú doplnené alebo menené týmto Dodatkom č. 1 k 

Zmluve, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení. 

 

2. Vzťahy zmluvných strán neupravené v tomto Dodatku č. 1 k Zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

 

3. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 k Zmluve prečítali a jeho obsahu porozumeli. 

Vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve je prejavom ich slobodnej vôle, nie je uzatvorený 

v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom 

ho vlastnoručne podpisujú.  

 

4. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so znením §47a 

ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

 

5. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, každý s platnosťou 

originálu, pričom jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie poskytovateľ.  

 

 

V Sabinove dňa 3.2.2021  

 

 

 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 

 

 

 

 

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

starosta obce                             zástupca poskytovateľa        

 

 

 

 

 


