
Dodatokč.4 
k Zmluve o antigénovom testovaní COVID 19 

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

v platnom znení dňa 08.03.2021 

Zmluvné strany: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 

ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o. 
Babuškova 2,82103 Bratislava, SR 
46630961 

Registrácia: Obchodný register Okresného 
súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 82904/ B 

Zastúpená: Mgr. Vladimír Krondiak, konateľ 
(ďalej.len „vykonávateľ") 

a 

Obec Obec Závod 
Obecný úrad, Sokolská 243 
ICO: 00310158 
Zastúpená: Ing. Peter Vrablec 
(ďalej len „objednávateľ") 

(vykonávateľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany" a každý samostatne aj 
ako „zmluvná strana") 

sa dohodli na uzatvorerú tohto Dodatku č.4 Zmluvy o antigénovom testovaní 
COVID 19 zo dňa 8.3.2021, ktorá bola uzatvorená v zmysle ust. § 591 a nasl. zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znerú. 

I. 
Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa vzhľadom na potrebu ďalšieho vykonávania diagnostických 
vyšetrení v Obci Závod dohodli nasledovne: 

ČL II. Miesto a čas plnenia, bod 2) Zmluvy o antigénovom testovarú COVID19 zo 
dňa 08.03.2021 zmluvné strany doplňajú nasledovne: 

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať diagnostické vyšetrenia v období 
od 07.06. - 30.06.2021, v dohodnutom prevádzkovom čase 
UTOROK a SOBOTA, 10:00-18:30 hod. s 30 minútovou prestávkou na obed 
s prerušením činnosti od 14:00-14:30 hod. 



2. ČL III. Odplata a platobné podmienky, bod 3) Prvá veta Zmluvy o antigénovom 
testovaní COVID19 zo dňa 08.03.2021 zmluvné strany dopÍňajú nasledovne: 

Odmenu zúčtuje vykonávateľ vystavením faktúry k 15. a k 30. dňu v danom mesiaci s 
náležitosťami daňového dokladu, ktorú doručí na Obecný úrad v Závode v lehote 
najneskôr do 15 dní odo dňa splnenia predmetu zmluvy. 

Účastníci sa dohodli, že všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v nezmenenom 
znení a pokiaľ sú niektoré jej ustanovenia v rozpore s týmto dodatkom, tento tieto 
ustanovenia ruší. 

II. 
Záverečné ustanovenia dodatku 

1. Zmluvné strany si Dodatok č.4 prečítali a jeho obsahu porozumeli. Vyhlasujú, že 
Dodatok č.4 je prejavom ich slobodnej vôle, nie je uzatvorený v tiesni a ani za 
nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom ho 
vlastnoručne podpisujú. 

2. Tento Dodatok č.4 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. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

3. Tento Dodatok č.4 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, každé s platnosťou 
originálu, pričom jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia 
vykonávateľ . 

V Závode, dňa 02.06.2021 

Za objednávateľa: Za vykonávateľ a: 

R r.o. 
(i) 

~ 

.:::::: 2 

-c:. 
Oli ROYAL s.r.o. 
Ing Mgr. VL 


