Dodatok č.7
K Zmluve na výkon ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých
uzatvorenej medzi organizátorom a dodávateľom dňom 7.5.2018, doplnenej dodatkom č.1 zo dňa
11.10.2018, dodatkom č.2 zo dňa 30.11.2018 a dodatkom č.3 zo dňa 14.6.2019, dodatkom č.4 zo
dňa1.10.2019, dodatkom č.5 zo dňa 19.2.2020 a dodatkom č.6 zo dňa 18.11.2020 (ďalej v texte
v príslušnom gramatickom tvare aj ako „Zmluva“)
Zmluvné strany
Organizátor:
Obchodné meno: Poliklinika Sabinov, n.o.
Sídlo: SNP 1, 083 01 Sabinov
Konajúci: Ing. Miroslav Čekan, riaditeľ
IČO: 37 886 827
DIČ: 2022024345
IČ DPH: SK2022024345
Bankové spojenie: SLSP, a.s
Číslo účtu: SK98 0900 0000 0050 2933 6301
BIC: GIBASKBX
(ďalej v texte v príslušnom gramatickom tvare aj ako „organizátor“)
Dodávateľ:
Titul,meno a priezvisko: MUDr. Magdaléna Kohiová
Bytom: Južná 4/505, 082 56 Pečovská Nová Ves
Miesto podnikania: Komenského 20, 082 71 Lipany
Konajúci: MUDr. Magdaléna Kohiová, osobne
IČO: 37 938 428
DIČ: 104859614
Oprávnený k podnikaniu č:4820/2013/OZ-HAR
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0005 0290 6822
BIC: GIBASKBX
(ďalej v texte v príslušnom gramatickom tvare aj ako „dodávateľ“)
Preambula Dodatku č.7 k Zmluve
Organizátor a dodávateľ uzatvárajú po vzájomnej dohode a na základe bodu 1.časti VI. Zmluvy
tento dodatok č.7 k Zmluve:
I.
Doplnenie, resp. zmena Zmluvy
1. Časť I Predmet, rozsah zmluvy a odmena za výkony ambulancie pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby pre dospelých sa v bode 2 Zmluvy sa mení a dopĺňa o nasledovné
znenie : na obdobie od 1.3.2021 do 31.12.2021 sa mení výška úhrady a to 20 €/ 1 hod. v
pracovných dňoch, soboty, nedele a št. sviatky odpracovanú v rámci ambulantnej
pohotovostnej služby + príplatok za 1 ošetreného pacienta je 1,50 €.
2. Časť IV. ustanovenie bodu 5 je platné a účinné iba do 31.12.2021, ak Zmluva skončí pred
31.12.2021, potom končí spolu so Zmluvou aj ustanovenie bodu 3. a 4. Zmluvy
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II.
Záverečné ustanovenia Dodatku č.7 k Zmluve
Ostatné ustanovenia Zmluvy, resp. dodatku č.1,dodatku č.2,dodatku č.3,dodatku č.4,
dodatku č.5 a dodatku č.6, ktoré nie sú doplnené alebo menené týmto Dodatkom č.7
ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
Vzťahy zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, resp. Obchodného zákonníka.
Tento Dodatok č.7 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a je
vyhotovený v dvoch rovnopisoch ako originál, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom rovnopise.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.7 k Zmluve bol uzatvorený slobodne, vážne,
bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných
podmienok.
Tento dodatok č.7 k Zmluve bol nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak
toho, že tomuto dodatku č.7 k Zmluve porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle tento
Dodatok č.7 k zmluve vlastnoručne podpísali.
V Sabinove dňa 26.2.2021
Organizátor, podpis
Poliklinika Sabinov,n.o.

dodávateľ, podpis:
MUDr. Magdaléna Kohiová

