
Dodatok č.2  
k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 8.1.2021 

 
(ďalej len „dodatok“) 

 
 
Objednávateľ:  Obec  Lukáčovce 
Sídlo:                 951 23  Lukáčovce č. 2 
Zastúpený:  Ing. Igor Cok - starosta obce 
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. 
IBAN:   SK79 5600 0000 0008 0432 8001 
SWIFT/BIC: 
IČO:   00 308 188 
DIČ:   202 110 28 42 
Tel.:   0905 507 649   , 037/7829101 
Fax: 

E-mail:   obecnyurad@lukacovce.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 
 

Poskytovateľ:   Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
Sídlo:    Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, PSČ 940 34 

 
Zastúpený:   JUDr. Bc. Marian Viskup, riaditeľ FNsP Nové Zámky 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica Bratislava 
IBAN:    SK88 8180 0000 0070 0054 0295 
SWIFT/BIC:   SPSRSKBAXXX 
IČO:    17336112 
DIČ:    2021068324 
Tel.:    035 691 2523,  0907 245 186 
Fax: - 
E-mail:    andrea.hackova@nspnz.sk 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
 

Zmluvné strany, objednávateľ na strane jednej a poskytovateľ na strane druhej, uzatvorili zmluvu 
o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení (ďalej len „zmluva“). Zmluvné strany sa dohodli na dodatku k zmluve v nasledovnom 
rozsahu: 
 

Čl. I 
Predmet dodatku 

 
1. Bod 2 článku I zmluvy sa v celom rozsahu vypúšťa. 
2. Bod 2 článku I zmluvy sa nahrádza nasledovným textom: 

,,Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí zdravotnícky personál v počte podľa zoznamu 
zdravotníckych pracovníkov pri plošnom testovaní, ktorí tvorí prílohu č. 1 zmluvy, 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 Lukáčovce (ďalej „OM“), a to 
prostredníctvom antigénového testu (ďalej „diagnostické vyšetrenie“ alebo „Služba“), a to 
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v rozsahu a spôsobom, ktoré sú uvedené nižšie v zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že zoznam 
zdravotníckych pracovníkov pri plošnom testovaní podľa prvej vety je možné meniť aj bez 
potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. 
Diagnostické vyšetrenia bude poskytovateľ vykonávať nasledovne: 

• počas dvoch dní z víkendových dní I., II. a III. týždňa roku 2021 – 8.00 – 20.00 . 
Za kontrolu  miesta trvalého a prechodného 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. „ 

3. K zmluve sa dopĺňa príloha č.1 : ,,Zoznam zdravotníckych pracovníkov pri plošnom testovaní“, 
ktorý tvorí prílohu tohto dodatku. 

 
Čl. II 

 
Záverečné ustanovenia  

 

1. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

2. Zmluvné strany si dodatok prečítali a jej obsahu porozumeli. Vyhlasujú, že dodatok je prejavom 

ich slobodnej vôle, nie je uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na 

znak súhlasu s jeho obsahom dodatok vlastnoručne podpisujú.  

3. Dodatok 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. 40/19645 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu pričom 

jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie dodávateľ.  

 

 

 

             Za objednávateľa:        Za poskytovateľa: 
 
 
 
 
 
.....................................................    ............................................................ 
 Ing. Igor Cok           JUDr. Bc. Marian Viskup 
               Starosta obce                                                              riaditeľ  
                                                                                                                    Fakultnej nemocnice s poliklinikou   
                                                                                                                                        Nové Zámky 
 

 

 

 

 

 

Príloha: Zoznam zdravotníckych pracovníkov pri plošnom testovaní 


