
DODATOK Č.1 
K ZMLUVE  100296  O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  

 
 

Zmluvné strany 
 
Dodávateľ: Poliklinika Senica n.o. 

Sotinská 1588/1, 905 11 Senica 
zastúpená riaditeľkou Mgr. Evou Volkovou 
IČO: 36084212     DIČ: 2021701154       
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko 
Č. ú.:  
IBAN:  
(ďalej len „dodávateľ“) 

 
                                                               a 
 
Objednávateľ: Jobeková Miroslava – Štúdio M9 

Lopašov 23, 908 63 
Prevádzka: Námestie oslobodenia 2560/18A, 905 01 Senica 
R. č.:  
IČO: 51 194 171             DIČ: 1122376904         
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Č. ú.:  
IBAN:  
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
 

Zmluva 100296 o poskytovaní služieb uzavretá dňa 9. novembra 2017 sa s účinnosťou od 30. 1. 
2020 mení nasledovne: 
 
V časti „Objednávateľ“ sa mení adresa trvalého pobytu a adresa prevádzky objednávateľa. 

 
Čl. I 

Predmet zmluvy 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby spojené s odberom nebezpeč-
ného odpadu - zdrav. infekčný odpad (katalógové číslo: 18 01 03 Odpady, ktorých zber 
a zneškodňovanie podliehajú osobitným predpisom z hľadiska prevencie nákazy) podľa 
dohody. Potrebu odvozu treba nahlásiť prevádzkovému odboru Polikliniky Senica n.o. aspoň 
tri dni vopred. 

2. Objednávateľ je povinný dodržiavať pokyny pre zhromažďovanie a balenie nebezpečného 
odpadu, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy. 

 
Čl. II 

Odplata za služby 

1. Výška paušálnych platieb za služby je nasledovná: 

 

 



 2 

                                                                                                                                                   v € 

  Cena zdanit. 
plnenia 

20 % 
DPH 

Spolu 

Odber nebezp.odp. mesačne paušál 2,00 0,40 2,40 
Spolu k úhrade ročne  24,00 4,80 28,80 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje  uhrádzať dohodnutú výšku paušálnych platieb za služby vo výške 
28,80 € ročne vrátane 20 % DPH do 31. marca príslušného kalendárneho roka na účet , 
variabilný symbol 100296. Paušálna platba  za služby  sa považuje  za  uhradenú dňom  jej  
pripísania  na  účet dodávateľa. Pri ukončení zmluvy bude alikvotná čiastka poukázaná na 
účet objednávateľa. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený zmeniť paušálne platby za služby  
pokiaľ budú zmenené, doplnené alebo zrušené cenové predpisy, podľa ktorých boli úhrady za 
služby dohodnuté. Zmluvné strany dodatkom upravia výšku a rozpis paušálnych platieb za 
služby.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa objednávateľ dostane s platbou   paušálnych platieb za 
služby do omeškania, zaväzuje sa zaplatiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 
Čl. III 

Záverečné ustanovenia 
 
Mení sa bod 2, ktorý znie: 
2.   Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť   
      po jeho následnom zverejnení na webovom sídle dodávateľa. Dodatok č. 1 tvorí súčasť  
      Zmluvy 100296 o poskytovaní služieb. 
 
Ostatné body Čl. III zostávajú nezmenené 
 
 
V Senici, dňa  30. januára 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              
...............................................                                             ................................................... 
           D o d á v a t e ľ                                                              O b j e d n á v a t e ľ 

 
 
 


