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Dodatok č.1  

                                              

k Zmluve o poskytovaní služieb 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

(ďalej len „zmluva“) 
 
 
Objednávateľ:  Obec Červenica pri Sabinove 
Sídlo:   Červenica pri Sabinove 122, 082 56 
Zastúpený:  Ing. Pavlom Spodníkom, starostom obce 
Bankové spojenie: VÚB 
IBAN:   SK08 0200 0000 0000 2182 2572 
SWIFT/BIC:                  SUBASKBX 
IČO:   00326925 
DIČ:   2020711418 
Tel.:   051 4583 139 
mobil:   0915 910 682 
E-mail:   podatelna@cervenica.eu  
(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:    37 886 827 
DIČ:    202 202 4345 
Tel.:    0905658151 
E-mail:   riaditel@poliklinikasabinov.sk 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
  
 

Čl. I 
 Zmena Predmetu zmluvy, zmena práv a povinnosti zmluvných strán 

 
V článku I, predmet zmluvy, bod 2. sa dopĺňa dátum diagnostického vyšetrenia o nový termín na 

deň 17.4.2021 od 13.00 do 18.00 hod. 
Rovnako v článku II, práva a povinnosti zmluvných strán sa v bode 2. Diagnostické vyšetrenia 

dopĺňa o nový termín na deň 17.4.2021 od 13.00 hod. do 18.00 hod. 
 
 
 

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia  

 
1. Akékoľvek povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie 

neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.  
 
2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vyhotovené iba písomne, vo forme 

dodatkov a musia byť odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami.  
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3. Zmluvné strany zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli. Vyhlasujú, že zmluva je prejavom ich 
slobodnej vôle, nie je uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak 
súhlasu s jej obsahom zmluvu vlastnoručne podpisujú.  

 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom je podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so znením § 47a ods. 1 zákona č. 40/19645 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

 
5. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy alebo jeho časti je neplatné a/alebo neúčinné 

a dôvod tejto neplatnosti sa nevzťahuje na celú zmluvu, nemá takáto neplatnosť a/alebo 
neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy, alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe 
zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým 
tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením.  

 
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu pričom jedno 

vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie dodávateľ.  
 
V Sabinove dňa 15.4.2021 
 
 
Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 
 
 
 
 
....................................................   ............................................................ 

Starosta obce                       Zástupca poskytovateľa        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


