
DODATOK č. 2
k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM) zo dňaO1.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb č.46I2021
uzatvorená podľa 5269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný

zákonník v platnom znení
(ďalej len „Dodatok č- 2“)

Objednávateľ: Obec Vajkovce
Sídlo Vajkovce 84. 044 43
Zaslúpený: Róbert Čorba, starosta obce
Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO. A.S.
IBAN: SK12 5600 0000 0004 9410 4001IČO: 00324841
DIČ: 2021245105
Tel.: 0948 504 227
E-mail: obecvajkovcngmui/mm
(ďalej len ,objednávalel“)

a

Poskytovateľ: Mobilné Odberové miesto č.: 83—00324655-A0001
Sídlo Rozhanovce č. 48. 044 42 Rozhanovce
Zaslúpený: \hktor Gazdačko
Bankové spojenie: SK0502000000000004326542
IČO: 00324655
Tel.: 0907 909 719
E-mail: starosta©rozhanovcecom
(ďalej len „poskytovateľ')

objednávateľ a poskytovateľ (ďalej len „zmluvné strany“) v zmysle Čl. Vlll. ods.2 Zmluvy
o poskytovaní služieb (ZoPS)č.:46/2021,

zo dňa 01.04.2021

menia a dopĺňajú povzájomnej dohodejej obsah

nasledovne:

čl. |
Predmet dodatku
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1. Zmluvné strany, objednávateľ na strane jednej a poskytovateľ na strane druhej, sa dohodli
na zmene ZoPSCI. l. - Predmet zmluvy ods. 2 nasledovne:

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vykonávanie odberu vzoriek biologického
materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19.
vyvolaného novým koronavírusom SARS—CoV—Z na objednávateľom zriadenomjednom
odbemom mieste v odeajkovce (dalej „OM“) - lokalizácia OM je uvedená v prílohe tejto
Zmluvy, ato prostredníctvom antigénového testu (dalej „diagnostické vyšetrenie“ alebo
„Služba“), a to v rozsahu a spôsobom, ktoré sú uvedené nižšie v zmluve.

Diagnostické vyšetrenia bude poskytovateľ vykonávat nasledovne:
1. Deň Sobota (24.04.2021) — v čase: od 9:00 do 16:00 hod.

2. Zmluvné strany, objednávateľ na strane jednej a poskytovateľ na strane druhej, sa dohodli
na zmene ZoPSČl. ll.-Práva a povinnostizmluvných strán, ods. 2 nasledovne:

2. Diagnostické vyšetrenia sa objednávateľ zaväzuje vykonávať 24.04.2021 včase od
09:00 hod. do 16:00 hod. (ďalej len „dohodnutý čas“).

Čl. ||.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy oposkytovani služieb sú nedotknuté týmto Dodatkom č.2 a
ostávajú v platnosti.

2. Tento Dodatok č.2 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní objednávateľ
a poskytovateľ obdržia pojednom vyhotovení.

3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Účastníci zmluvy sa vsúlade s š 47a Občianskeho zákonníka dohodli, že tento Dodatok č. 2
nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle obce Rozhanovce.
(www.rozhanovce.com )

Za objednávateľa: Za poskytovateľa:

V Rozhanovciach, dňa 23.4.2021

Róbert Čorba
objednávateľ poskytovateľ
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