
Dodatok č. 5 k 

 

zmluve o poskytovaní služieb 

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

v platnom znení zo dňa 28.1.2021 
 

(ďalej len „dodatok“) 

 

Objednávateľ:  Obec Nižný Lánec 

Sídlo    Nižný Lánec 54, 044 73 

Zastúpený:   Július Kovács 

Bankové spojenie:  OTP BANKA SLOVENSKO A.S. 

IBAN:    SK46 5200  0000 0000 0905 4857 

IČO:    00324515 

DIČ:    2020746134 

Tel.:    055/4665177 

E-mail:   obecniznylanec@centrum.sk 

  

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ:   Obec Veľká Ida 

 

Sídlo               Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida   

Zastúpený:                          Peter Nagy – starosta obce    

Bankové spojenie:              VÚB KE centrum    

Číslo účtu:               IBAN: SK09 0200 0000 0000 0162 7542    

IČO:                           00324868    

DIČ:                2021245127      

Tel.:                           055/69 92 616   

E-mail:    obec@velkaida.sk     

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

čl. I 

Predmet dodatku 

 

 

    V zmysle čl. VIII bod 2. Zmluvy o poskytovaní služieb, v nadväznosti na aktuálny vývoj 

epidemiologickej situácie na území obce Nižný Lánec vyvolanej šírením nového koronavírusu 

SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, s cieľom ochrany verejného zdravia, a to 

za nasledujúcich podmienok ako aj v nadväznosti na uznesenie vlády SR zmluvné strany sa 

dohodli na zmene a doplnení vyššie uvedenej zmluvy nasledovne: 

 

 

Čl. I Predmet zmluvy, bod 2. sa doplňuje: 

 

mailto:obecniznylanec@centrum.sk


Diagnostické vyšetrenia bude poskytovateľ vykonávať nasledovne: 

6. Deň 13.03.2021  – 08:00 do 17.00 hod.. v kultúrnom dome v Nižnom Lánci. 

 

Čl. II Práva a povinnosti zmluvných strán, bod 2. sa doplňuje: 

 

Diagnostické vyšetrenia sa poskytovateľ zaväzuje vykonávať od 13.03.2021  – a to  

v čase od 08:00 hod. do 17:00 hod..  

 

Čl. VI Trvanie zmluvy, bod 1. sa doplňuje: 

 

Tento dodatok sa uzatvára na dobu určitú, t. j. objednávateľ sa zaväzuje služby podľa 

tejto zmluvy poskytovať objednávateľovi do 13.03.2021  – vrátane. 

 

čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1.     Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní služieb. Ostatné 

ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a v platnosti. 

 

2.  Tento dodatok je vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach. 

 

3.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce Veľká 

Ida. 

 

 

v Nižnom Lánci dňa  10.03.2021                                   vo Veľkej Ide, dňa 10.03.2021  

 

 

 

 

 

 

Július Kovács, starosta obce                                            Peter Nagy, starosta obce 

 


