
DOdatOk Č. !5 k 
".loo" 

o po§kytovaní §tužieb (nemocnicaMOM) uzatÝor€nej

dňa 20.1.2021 /ALERT sYsTÉM covlD AUToMAT

zmluvi o p@k}rlovNni sluáeb bolr

uzatvore!á podlh § 2ó9 o&. 2 zákon. ě. 513/191 zb, obchodíý zákonnik v phttloD zDeDi

(ďalej len ,,znrluvď')

medzil

objedDávrtel'oD: obec STAIL{ MYJAVA

Sidlo 907 01 st !á Myjava l45

Zastúpený Pavlom Kováčom, staíosta obce stará Myjave

Bankové spojeni€: Banka VÚB, a.s.

IBAN: IBAN sK06 0200 0000 0000 0412 4182

SWIFT/BIC: sUBAsKBx

Ičo: 00310034

DlČ: 202|039856

Tel.: 0907 983556 stáJosta obc€

o9t'l 239544 kancelária úradu

E-mail: obec@starámyjava.sk

(d'alej len,pbjednávatel*')

a

NeDocnicr s po§kliúikou Myjrvr

staromyjavská 59, 907 0l Myjsva

MUDr. Henrichom Gašparikom, PhD.,

riadit€Fom NsP Myjava

Štátna pokladnica

sK 9E 8180 0000 0070 005l 0627

006l072I

202l039988

00421 3416979 243 sel/J.riad.

00421 34ló979320 ekon.odd.

sek. riad.: iana.rvbalova@rNomyjaÝa.§k

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

Po§kytovst€lbm:

sídlo

Zastúpený:

Bankové sPojenie:

číslo účtu,

Ičo:

lč DPH:

Tel,:

E-rnai|:

(d'al€j l€n,,posk}tovatel'')

l



cl.I

Pí€dmet zmluvy a dodrtkú zúlurT

l, Zmluvné strany, objednávatel'na štrane jednej a posktovatel'ná sbme druhej, uzatvorili drňa

20,1,202l(dárnín zb zmluvy) na áklade § 269 odš, 2 Obchodného zíkonnika znluw o poskytovani
§lužieb, v nadváznosti na alúúlny vývoj epidemiologickej situácie na území obce stará Myjava
rryvolanej širenlm nového koronavirusu sARs4ov_2, ktorý §Ň§obuje ochorenie covlD-l9,
s oieFom ochrany ver€jného zdravi& ako aj v nadviiznosti na uzne§enie vlády sR č. 30 20 dňá
l7.1.202l a v súvislosti so zavedenim Aleít s}.stému covlD AUToMAT v slovenskej republike,
uzatvárajú tento dodalok a to za nasledujúcich podmienok:

2. Posl§/tovatel' sa zayiazzl, že zabezpeéi vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu
a následnú diagnostiku infekčného r.spiračného ochorenia covlD-l9, lryvolaného novým
koronavírusom sARs-cov-2 na objednávatelbm zfiadenom mobilnom odberovom mieste v obci
staá Myjava.(dhlej ,,MoM) - miestne futbalové ihrisko v stárej Myjave ato prostŤedníctvom
ánti8énového te§tu (d'alej ,,diagnostické v}šeťenie" alebo ,,služba"), a to v roz§ahu štyroch
testovacich dní počas š§Ťoch týždňov..Následne objednávater podlh aktuálnej epidemioio8ickej
situácie požiadal poskytovateFa o zabezpeč€nie služieb

v piatok dňa 02.04.2021 v črse od 15|00 hod. do 19:30 hod.
v piatok dňa 09.04.2021 v čas€ od 15|00 hod. do l9:30 hod.
v piatok dňa l6.04.202l v čas€ od 15|00 hod. do l9:30 hod.
v piatok dňa 23.04.2021 v ča§€ od 15:00 hod. do l9:30 hod.
Y piatok dňa 30.0,{.202l v ča§e od 15:00 hod. do l9:30 hod.

3. zozír€rn zdíavotníckych pÉcovníkov, ktori budú o§obne vykonáváť odbery, testovanie
a nahlasovarrie výsledkov, zašle objednávaiel' spolu so žiadosťou o zabezpečenie služieb. Infoímáciu
o zdravoťtickych pracovníkoch, na uzatvorenie dohody o ěinnosti zdravotníckeho píacovnika,
poskytne objednávateF poskytovatel'ovi v mlysle tejto Ťnluvy v na§ledovnej štrukúre: meno

a priezvisko zdravotítíckeho pracovnika, tiful, dáturn narodenia, telefón, zámestnávatel', domáca
adresa zdravotnickeho píacovnika, Prípedne e-mailová adresa.
Náhradu nákladov na činnosť ?iravotníckeho pracovníka/dobrovoFnika v zínysle bodu 2 čl. I tohto
dodatku Pos\^ne posl§/továt€l'v zínysl€ uvedenej zínluvy na Zá}lade požiedeviek objednávatelb.

4. Posk,tovatel' sa ?aviaz^l, žE bude likvidovať všetok odpad, koď vanikol pri plnení povinností
podlh tejto znluvy v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi v oblasti odpadového
hospodárštva,

5. zmluva sá uzatvám na dobu určió, t. j. Poškytovateť sa zavázuje služby v zínysle tohto dod.tku
posk}tnúť objednávatel'ovi výhiadn€ v termíne uvedenom v bode 2 čl. l tohto dodatku.

6. ostatné u§tanoveniá p€dmetnej zínluvy ?rsLávajú nedotknué a sú píedmetom riadneho plnenia.

2.



čl. tr

záverďné u§trnovenir

l, Zínluvné st any prehla§ujú, že si dodatok č, l kzmluve o po9k}tovaní služieb

(nernocnicaMoM) prečitali a jeho obsahu poroalmeli. Vyhlasujťr, že dodatok ku zmluve je

prejavom ich slobodnej vóIe, nie je uzátvorený v tiesni a ani za nápEdne nevýhodných

podmienok. Na znak súhlasu sjeho obsahom dodatok ku zmluve vla§tnoru&re podpisujú,

2. v prípade, ak sa d'alšie t€stovanie v úesiaci aPííl neuskutoční, objednávaEť óto skutočnosť

oaámi posk}tovatelbvi.

3, Tento dodatok ku zmluve je vyhotovený v piatich rryhotoveniach, kažié s Platno§ťou origiDálu,

píičom tri !ryhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia dodávatel',

za obje-dnávatel'a:

V starej Myjave, dňa

Z& posk},tovatel'a:

v Myjave, dň.

Nemocnica s po!klinikou

staromyiavská 59

9o7 01 ,, r ,

furyol koýóč

staroslo obce

M(lD .ch Gaspar'.k PhD.,

riaditel' NsP Myjav.
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