Dodatok č. 3
k
Zmluve o poskytovaní služieb (MOM)

Zmluve o poskytovaní služieb
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zák.
v platnom znení
(ďalej len „zmluva“)
Objednávateľ:
Obec Sasinkovo
Sídlo: Sasinkovo 3, 92065 Sasinkovo
Zastúpený: Jana Ešmírová, starostka obce
Bankové spojenie:
IBAN: SK12 5600 0000 0011 6806 0001
SWIFT/BIC:
IČO: 00312959
DIČ: 202 126 81 50
Tel.:0911/060130
E-mail: : ou.sasinkovo@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
SWIFT/BIC:
Tel.:
Fax:
Web:
E-mail:
(ďalej len „poskytovateľ“)

Obec Horné Otrokovce – mobilné odberové miesto
Horné Otrokovce 146, 920 62 Horné Otrokovce 146
Mgr. Eva Kukučková
22-00312541-A0001
Prima Banka a.s., pobočka Hlohovec
SK2856000000005242073002
0908115136
033/7446115
www.horneotrokovce.eu
obec.horneotrokovce@gmail.com

1. Tento dodatok č. 3 ruší pôvodné znenie čl. I bod 2 zmluvy a nahrádza ho
nasledovným znením:
„ 2. Poskytovateľ sa 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
odberových miestach v Obci Sasinkovo, Obecný úrad Sasinkovo 3,Kultúrny dom
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 v dňoch 13.02.2021 v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a 13.00
hod. do 16,00.00 hod.

2. Ďalej ruší pôvodné znenie čl. III ods. 1 zmluvy a nahrádza ho nasledovným
znením:
„ 1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí poskytovateľovi za riadne
plnenie predmetu tejto zmluvy odmenu nasledovne:
a) administratívny poplatok v sume 50 EUR za administratívne úkony spojené so
zabezpečením odberného miesta v zmysle dohody,
b) náklady na odmenu zdravotníckeho personálu vykonávajúceho odber v sume
15,00 Eur za jednu hodinu. Uveďte tak, ako ste uviedli v Dohode so zdravotníkom
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, každé s platnosťou
originálu, pričom dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia
dodávateľ.

Za objednávateľa:
V Sasinkove, dňa 11.02.2021

____________________________________
Jana Ešmírová
starosta/ka obce

Za poskytovateľa:
V Horných Otrokovciach, dňa 11.02.2021

___________________________________________
Mgr. Eva Kukučková
štatutárny zástupca MOM

