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Dodatok č.:6  k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) uzatvorenej 

dňa 20.1.2021 /ALERT SYSTÉM COVID AUTOMAT 

Zmluva o poskytovaní služieb bola 

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

(ďalej len „zmluva“) 

medzi: 

Objednávateľom:    Obec KRAJNÉ 

Sídlo     Krajné 52, 916 16  

Zastúpený:    JUDr. Ján Konečník, starosta obce Krajné 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:     SK11 5600 0000 0006 1838 1001  

SWIFT/BIC:                KOMASk2X 

IČO:      00311715 

DIČ:      2021079698 

Tel.:      0908958479 

E-mail:                 starosta@krajne.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľom:     Nemocnica s poliklinikou Myjava 

Sídlo     Staromyjavská 59, 907 01 Myjava  

Zastúpený:     MUDr. Henrichom Gašparíkom, PhD.,  

                                                                 riaditeľom NsP Myjava    

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica    

Číslo účtu:     SK 98 8180 0000 0070 0051 0627    

IČO:      00610721       

IČ DPH:     2021039988      

Tel.:      00421 34/6979 243  sekr.riad. 

                                                           00421 34/6979320   ekon.odd. 

E-mail:     sekr. riad.: jana.rybarova@nspmyjava.sk 

                                                            ek.odd.: danka.kassovicova@nspmyjava.sk  

   

(ďalej len „poskytovateľ“) 
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Čl. I 

Predmet zmluvy a dodatku zmluvy 

1. Zmluvné strany, objednávateľ na strane jednej a poskytovateľ na strane druhej, uzatvorili dňa 

20.1.2021 na  základe § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka zmluvu o poskytovaní služieb, 

v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Krajné, vyvolanej šírením 

nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, s cieľom ochrany 

verejného zdravia, ako aj v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 30 zo dňa 17.1.2021 a v súvislosti so 

zavedením  Alert systému COVID AUTOMAT v Slovenskej republike,  uzatvárajú tento dodatok a to 

za nasledujúcich podmienok:  

 

2. Poskytovateľ sa zaviazal, že zabezpečí vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu 

a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým 

koronavírusom SARS-CoV-2 na objednávateľom zriadenom mobilnom odberovom mieste v obci 

Krajné (ďalej „MOM“) –  Kultúrny dom Matejovec a zasadačka Obecného úradu v Krajnom  a to 

prostredníctvom antigénového testu (ďalej „diagnostické vyšetrenie“ alebo „Služba“), a to v rozsahu :  

od 7.30 hod. do 9.30 hod. v Kultúrnom dome v Matejovci a  od 10.00 hod. do 16.00 hod. 

v zasadačke OcÚ Krajné testovacích dní  1.5.2021, 8.5.2021, 15.5.2021, 22.5.2021, 29.5.2021. 

V prípade zmeny dňa, alebo hodiny testovania alebo zrušenia testovania o tejto 

skutočnosti bude objednávateľ informovať poskytovateľa bezokladne. Následne objednávateľ podľa 

aktuálnej epidemiologickej situácie požiadal poskytovateľa o zabezpečenie služieb  

 

 

v sobotu, dňa 1.5.2021 v čase:  od 7.30 hod. do 9.30 hod. v Kultúrnom dome v Matejovci 

             od 10.00 hod. do 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Krajné 

 

 

v sobotu, dňa 8.5.2021 v čase:  od 7.30 hod. do 9.30 hod. v Kultúrnom dome v Matejovci 

             od 10.00 hod. do 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Krajné 

 

v sobotu, dňa 15.5.2021 v čase:  od 7.30 hod. do 9.30 hod. v Kultúrnom dome v Matejovci 

             od 10.00 hod. do 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Krajné 

 

 

v sobotu, dňa 22.5.2021 v čase:  od 7.30 hod. do 9.30 hod. v Kultúrnom dome v Matejovci 

             od 10.00 hod. do 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Krajné 

 

v sobotu, dňa 29.5.2021 v čase:  od 7.30 hod. do 9.30 hod. v Kultúrnom dome v Matejovci 

             od 10.00 hod. do 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Krajné 

 

 

3. Zoznam zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú osobne vykonávať odbery, testovanie 

a nahlasovanie výsledkov,  zašle objednávateľ spolu so žiadosťou o zabezpečenie služieb. Informáciu 

o zdravotníckych pracovníkoch, na uzatvorenie dohody o činnosti zdravotníckeho pracovníka, 

poskytne objednávateľ poskytovateľovi v zmysle tejto zmluvy v nasledovnej štruktúre: meno 

a priezvisko zdravotníckeho pracovníka, titul, dátum narodenia, telefón, zamestnávateľ, domáca 

adresa zdravotníckeho pracovníka, prípadne e-mailová adresa. 

Náhradu nákladov na činnosť zdravotníckeho pracovníka/dobrovoľníka v zmysle bodu  2 čl. I tohto 

dodatku poskytne poskytovateľ v zmysle uvedenej zmluvy na základe požiadaviek objednávateľa.  

 
4.  Poskytovateľ sa zaviazal, že bude likvidovať všetok odpad, ktorý vznikol pri plnení povinností 

podľa tejto zmluvy v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi v oblasti odpadového 

hospodárstva. 
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5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t. j. poskytovateľ sa zaväzuje služby v zmysle tohto dodatku 

poskytnúť objednávateľovi výhradne v termíne uvedenom v bode 2 čl. I tohto dodatku. 

  

6.  Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy zostávajú nedotknuté a sú predmetom riadneho plnenia. 

 

 

                                                                         Čl. II 

                                                           Záverečné ustanovenia   

  

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) 

prečítali a jeho obsahu porozumeli. Vyhlasujú, že dodatok ku zmluve je prejavom ich slobodnej vôle, 

nie je uzatvorený v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom 

dodatok ku zmluve vlastnoručne podpisujú.    

       

2. Tento dodatok ku zmluve je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu, 

pričom tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia dodávateľ.  

 

Za objednávateľa:    Za poskytovateľa: 

V Krajnom, dňa 30.4.2021               V Myjave, dňa 30.4.2021 

  

    

 

  

                 JUDr. Ján Konečník          MUDr. Henrich Gašparík, PhD.,             

              

                     starosta obce                                        riaditeľ  NsP Myjava 

 


