
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmlava o poskytovaní služieb

uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(d'alej len,,zmluva")

ICO: 00 321 514
DIČ: 202071162
Tel.: 0511 45 912 24
mobil: 0907 971 019
E-mail: starosta@niznyslavkov,sk
(ďalej len,,objednávatel*')

a

Objednávatel':
Síd1o:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:

Poskytovatel':
Sídlo:

IBAN:
SWIFT/BIC:
IČo:
DIČ:
Tel.:

Obec Nižný Slavkov
Obecný úrad l02,08275 Nižný Slavkov
Ing. Jozef Kamenický, starosta obce
Prima Banka
SK 85 5600 0000 0088 6065 8001

Poliklinika Sabinov, n.o.
SNP 1,083 0l Sabinov

SK 98 0900 0000 0050 2933 6301
GIBASKBX
37 886 821
202 202 4345
0905658 l 5 l

Zasíúpený: Ing. Miroslav Čekan, riaditel'
Bankové spojenie: SLSP, a.s.

E-mail: riaditel@poliklinikasabinov.sk
(d'alej lerr,,poskytovatel"')

čt. t
Predmet zmluvy

1, Zmluu.tté s_tranY, objednávatel' na strane j9_dne; a poskytovatel' na strane druhej, uzatvárajú l^lazáklade § 269 ods. 2 Obchodného zákonňíka túto'zmlŮvu o poskytouani siuzieÚ, v nadváznostina aktuálnY vývoj epidemiolo_gickej situácie na úzelní obce'Nižňý slavkoivyvolanej šírenímnového koronavírusu SARS-CoY-2, ktorý spósobuje ochorenie iovto-tq, J"iet,o* oclrrarry
verej ného zdr av ie, a to za nas I eduj úc ich pódm i enok.

2, PoskYtovatel' sa zlv.á7tti2, 
_Ž9 zabezpeěí.zdravotnícky personál v počte l osoby na vykonávanieodberu vzoriek biologického máteriálu a následrrú diagnostiku infekěněho respiračnéhoochorenia COVID-l9, vYvolaného novým koronavírusorn SARS-CoY-Z rta objedrrávate1,omzriadenom odberovom mieste v obci Nižný Slavkov (ďalej ,,oM"), u to př.t."dníctvom

antigénového testu (_d'alej ,,diagnostické vyšetrenie" alebo ,,Služtui;, ato'v ,orsáh u a spósobom,
ktoré sú uvedené nižšie v zrnluve.

Diagnostické vyšetrenia bude poskytovatel' vykonávať nasledovne:

23.1 .2021 v čase od B.00- 1B.00 hod



Za kontro,lu, pobytu záujemcov o diagnostické vyšetrenie a následrté umožnenie vykonania
diagnostického vYŠetrenia |ýrnto záujemcom Žoclpovedá objednávate1' prostredníctvom
adrninistratívnych pracovníkov v každom oM podl'a čl. Ii. bod 4 písm. c) tejto,mluvy.

3. PoskYtovatel'sa zavázuje, že nebude vyžadovať úhradu (akýkol'vek poplatok) od osób, ktoré sa
rozhodnú vYuŽiť sluŽby OM na diagnostiku infekčnélio respiračnéh'o ochorenia COVID-l9
Prostredníctvom antigénového testu (tj. poskytovatel nemóže požadovať za vykonanie
diagnostického vyšetrenia od vyšetrovanej osoby Úhradu).

4, Objednávatel'sa zavázuje Poskytnúť poskytovatel'ovi pri plnení jelro povirrrlostí vyplývajúrcich
1t9it2 zm|uvy potrebnú súěinrrosť v rozŠahu podl'a i-ejto zmlivy a'zaplatiť pos-kytóvaielbvi
dohodnutú cenu,

čt. rr
Práva a povinnosti zmluvných strán

1, PoskYtovatel'sa zavázuje vykonávať diagnostické vyšetrenia pre testované osoby, konkrétne sa
zav ázuje vykorrávať tieto činnosti :

a) zabezPeČiť Prítomnosť zdravotníckeho personálu v OM v dohodnutorn čase podl'a ods. 2 tolrto
článku zIn Iuvy,

b) Prostredllíctvom.zdravotníckeho personálrr v dolrodnutom čase podl'a ods. 2 tohto článkuzmluvy odoberať vvorky biologického materiálu sterom z nosolrltárru,
c) Pri sPracútvaní osobných Údajov testovaných osób na účely plnerria predmetu tejto zmluvy

PostuPovať (vrátane splnenia všetkých povinností ochraný Ósobných údajov t}Řajúcich sasamotlrého PoskYtovatel'a) v súlade s Nariaderrírn Eurófskeho par|ame"t, ÍŘffi iEŮ;20161679 z27. aPríla 2016 ooclrrane_ fyzickýcl"l osób pri spracúvaní osobných údajovaovolhom Pohybe takýcito Údajov, którým'sa zrušujé smérnica 9514611,3 (všeobecné
nariadenie o ochrane Údajov) a,ákono. č. 1812018 Ž. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektoqých zákonov v zrlení neskorších preclpisov

2, Diagnostické vYŠetrenia sa poskytovatel' zavázuje vykonávat' 23.1.202l v čase ocl 8.00-18.00lrod.

3, PoskYtovatel' bude odo.berať vzorky biologického materiálu minirnálrre v dolrodnutom časeosobám, ktoré sa dostavia na odberové rniestó.

4, ObJednávatel' sa zavázuje Poskytnút' poskytovatel'ovi potrebllú súčirrnosť pre riadne p|neIrie
Povinností PoskYtovatel'a vyplývajúcich rnu ztejto rrniuuy, korrkrétne ,u rtráii4" rra vlastnénáklady:
a) zabezPeěit'PoskYtovateťovi antigénové sety, osobné ochranné pracovné pornócky,dezirrfekciub) zabezPeČiť PoskYtovatel'ovi certřnraty aleUÓ inn ron"u poiu.Jenia o vykollanom antigérrovorn

teste,
c) zabezpeěiť v dohodnutom čase v oM adrninistratívrrych pracovníkov
d) zabezPeČiť Priestory určené na zriadenie oM u.átáir"'po.údenia ich vhodnosti rniestnepríslušnýrn nÚVZ.
e) zabezPeěiť bezodk|adne Po uzatvorení odberného rniesta lrárky so záznatnalni osóbv zalePenej obálke PoskYtovatel'ovi aten násleclne vykonáva nahlasovanie pozitívIrych doapIikácie IS-COVID

PoskYtovatel' sa zavázuje. pouŽiť diagnosti_cké sety výIučne na vykonanie diagnostickélrovYŠetrenia Podl'a te.|to 1l|luy, Poskytovatel' sa ,avarii" u.átit' nepoužitJ ái"g,i§.ti"ké setya ceftifikáý ob_|ednávatel'ovi po ukolřerrí testo.vania, keáy objedn ávatel, vyzdvihne nepoužitédiagnostické setY vo vŠetkých bM na vlastné náklacly cestou káordinatora odberrrélro Iniesta.

Poskytovatel' vyh lasuje, že:
a) je PoskYtovatel'om zdravotnej starostlivosti poclťa § 4 zákorla č. 57812004 Z. z.o PoskYtovatel'och zdravott'tej starostlivost i, záravott,liórycn pracovníkoch, siavovských

5.

6.



organizáciách v zdravotttíctve a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších
predpisov,

b) splňa všetky podmienky a požiadavkv v tejto zmluve stanovené a že je plne kompetentný tťrto
zmluvu uzat:toriť a sclropný riadne plniť v celom rozsalru závázky v lrej obsiahnuté,

c) vedorne nezamlČal objednávatelbvi žiadne informácie vo vzťahuk scltopnosti poskytovatel'a
PoskYtovať SluŽbu podl'a tejto zmIuvy alebo také inforrnácie, ktoré by pobstatneznerrili alebo
ovplyvn i l i rozhodn uti e obj ednávate l' a uzatv oriť túto zm 1 uv u.

7. PoskYtovatel' sa zavďzule vykorrávať diagnostické vyšetrenie v súlade so všeobecn e záváznými
PrávnYmi PredPismi Slovenskej republiky a Metodikou k testovaniu fonnou antigénovýclr tesiov,
ktorá_ je zverejnená na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR tak, 

"aby 
mohol byť

dosiahnutý úěel použitia vzorky na diagnostiku, najmá dodržiavať poárnienky použiíia
diagrrostickélro setu, manipulácie s odberovým rnateřiálorn, podmienok odberu, Óchranu
chránených Údajov o testovanej osobe a za týmío účelom riadne usmerniť testovanú osobu
k súčinnosti.

8. Objednávatel' zabezpečí prostredníctvom svojiclr aclrninistratívnych pracovníkov riadne
oznaČenie kaŽdej odobratej vzorky testovanej osoby ajej nespochyŮrritellré spárovanie
s testovarrou osobou.

9, Objednávateť Prostredníctvom svojich administratívrrych pracovníkov zaznamenáva údaje
o testovaných osobách do samostatného forrnulára, v ktoiorn bude uvedené poradové číslo, rneňo
a priezvisko, rodné číslo, bydlisko a telefónne číslo osoby.

l0,PoskYtovatel' je Povinný vykonávať diagnostické vyšetrenie riadne a odborne v súlade
s.PoŽiadavkarni Pri zohl'adnení,súčasných poznatkov tekárskej vedy a v súlade so štandardnýrni
diagnostickým PostuPrni Pri zolrl'adnení ináividuálneho stavu iestovarre.i osoby a s prihliadnutírn
na technické parametre odberovélro materiálu.

l l,Diagnostické vYŠetrenie je vykonané správne, ak bolo vykonané s potrebnou odbornou
starostliv_osťou, Pri dodrŽaní všetkých bezpečnostno-technickýóh opatrerrí,'ktoré sú pri takomtoodber a diagrrostike Potrebné (najmá ,..orku nesme byť kontárninóvaná, *u.iuvr odobratá zosprávneho miesta a musí byť správne priraderrá testovánej osobe).

12,Za odber diagnostického vyŠetrenia zodpov^e.d.á ,Roskltovatel' v miere, aké sa dá pričítaťŠPecificite a senzitivite..antigénových testov. Objediravaíeť berie na vedomie, že poskytovatel,
rrezodPovedá za akúkol\,lek Škodu spósobenú oďjednávatelbvi alebo tretím osobám prípadnýlnŠÍrením infekČného respiračného ochorenia CÓVIO-t9, vyvolanéto nouy, toronavíl.usomSARS-CoV-2, sPÓsobenou ťa|ošnou negativitou lla zákláde antigénových tástov poskytnutých
objednávatelbrn.

l3,ObJednávatel'nezodPovedá za omeškanie a prípadnú škodu spósoberrú nesplnenítn závázkov zostranY tretích subjektov, rrajmá, no nielen tym,^že tretia osoba riadne a včas nedoclá diagnostickésetY 
, 
Pre ÚČeI P|nenia Predmetu tejto zmIuvy. Tento bod sa n",rrťohu;. l-ra orneškar-rieob.jednávatel'a vo vzťalru k cene plnenia v zmysló článku III- tejto zrn|uvy. 

-'J -

l4,PoskYtovatel' sa zavázuje objednávateí.a bez zbytočného odkladu infonnovať ozistenýchnedostatkoch Pri vYkorrávanÍ..odber9yÝch vyšetrení. Zmluvné strany vynaložia vo vzájomnejsúčinnosti všetko potrebné úsiIie na iclr odstr-ánenie.

15,PoskYtovatel' sa zavázqe,.Ž9 vri plnení závázkov podl'a tejto zmluvy bude bez zbytočnéhoodkladu Prerokúvať s objednávatel'Óm všetky otázky,lto." U/"*onli negátivn" ouplýunir priebeh
a výsledok sledovaný touto znluv ou a že mu bude-oznamoiat' všetky Ókolnosti,'kíoré by rnohliolrroziť oPrávnený záujem objednávatel'a a iniciatívne dávať naurný iu oa"*rrri"'i";to hrozby.



čt. nr
Cena plnenia

1. Zmluvné stranY sa dohodli, že objedrrávatel' zaplatí poskytovatel'ovi zariaclne plnenie predmetu
tejto zmluvy odmenu vo výške ceny práce z dohody o výkonaní práce PoIiklinity sauinov, n.o.
so zdravotlríkorn OM vrátane odvodov zamestnávatól'a a nákladov poskytovatel'a vo výške i€ za
každý vykonaný odber.

2. V cene Podl'a bodu l tohto Článku zmluvy sú zahrnuté všetky a akékolVek náklacly poskytovatel'a
vynaložené na plnenie predmetu tejto zmluvy

3. Objednávatel'uhradí poskytovatelbvi odplatu podl'a bodu 1 tohto č|ánku tejto zrnluvy nazáklade
faktúry vystavenej poskytovatelbm najneskór do 5. dňa nasledujúceho kaleidárneho mesiaca oclo
dňa PoskYtnutia plnenia so splatnost'ou trajneskór do 4, kalend'ánrycli dní oclo dňa jej cloruěenia
na e-mailovú adresu o_bjednávatel'a, za predpokladu, že poskytovatel' doručil Objejnávatelbvi
faktúru, ktorá bude spiňať náležitosti podl'a bodu 4. tohto blánŘu tejto zrnluvy.

4. Faktúra rnusí obsahovat' všetky náležitosti daňového a úětovného dokladr_r podl'a právnelro
Poriadku Slovenskej republiky. Prílohou faktúry je zoznarul dní a lrodín, počas których piebiehalo
plrrenie zmluvy.

5, Pokial' faktúra nebude obsahovat' predpísané alebo dolrodrluté náIežitosti, vrátane prílolr,
objednávatel' je oPrávnený vrátrť ju'posŘytovatel'ovi bez úhrady na opravu'alebo dopinenie,
Priěom sa nedostane do omeškania so jplneiím svojho peňažného závázkuuoJl po.kytouut"lbui.
Doručeníln opravene a|ebo doplnenej fáktúry plynň rrová lehota splatnosti.

6, Objednávatel'je oPrávnený vYkonávať kontrolu dodržiavania ustanovení tejto zrnluvy. pri zistení
nedostatkov je PoskYtovatel' Povinný vykonať neodkladné opatrenia na zaŠezpeěenie odstránenia
nedostatkov a súlad S touto zrnlttvou a platnl;rni právrryrni piedpisrni slou.nrlĚj."pLrbliky.

čl. rv.
Vyššia moc

1, Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za nedodržanie závázkov, pokial, totonedodrŽanie vznikne v dósledku vonkajších udalostí, ktoré nemohli byť ovplýun""e znrluvnými
stranami alebo nirni Predvídané, Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiuiro. pouuz,rjú skutočnostiod zmluvných strán nezávislé a znluvnými itranami áUl"ktiun. rreovplyvnitellré, napr: vojna,rnobilizácia, Povstanie, generálny štrajk, živelné pohromý a pocl. Lehoty uvedené v tejto zrnluvealebo zákone sa na Čas truania skuiočnosti ozIiačenej ako' vyssia mác dočaslre pozastavujú,
s Presným oznaČeníln iclr zaěiatku a charaktenr. Po skónčení tivania skutoěnosti označenej akovYŠŠia .moc PlYnÚ, Pozastavené lehoty plynule d'alej s ýln, že nadvázLrjú na časť lehót užuPIYnulých Pred ich pozastavením v aOitóaŘu vyššej rno.i. výr-trasenie núdzového stavu zmIuvnéstrany nepovažujú za vyššiu moc.

2, Obidve zmluvné stranY sa zavázujú bezodkladne si vzájomne oznámiť začiatok a koniec ,,vyššejmoci'o,

čl. v.
Mlčanlivosto

1, Zmluvné stranY sa dohodli, že všetky skutočnosti, inťorrnácie a údaie, o ktorýclr sa poskytovatel,dozvie Pri vYkonávaní diagnostickyótr vyšetrení .ú pouužouuné ,u d'bu".ne inforrnacie, o ktoryíchsa obe zmluvné Strany zauázujú zac\,1ovávať mlčaniivost', potiur právrry p;Jňi; pl;rrý a účinnýna Územi Slovenskej rePublikY a|ebo písomná dohoda zrnlŮvných'stran neusáoriuje inak. rentozávázok zahÍňa Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch testovaných osób.Povinnosť mlČanlivosti podl'a tohto článku trvá aj po zrušení alěbo zálliŘutejto zinlL,vy.



2, Zmluu.né strany sa zavázujÚ, že dóvemé informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej zmluvnej strany nevyužijúpre seba a/alebo pre hetió osoby, neposkytnŮ fuetím osobám ani
neumoŽnia Prístup tretích 

.orgb ! dóverným informáciám, pokiaf táto'zmlivy neustanovuje inak.
Ak zmluvná strana akýmkolVek spóso6om poruší povinnosť mlěanlivosti'podú tohto článku
zmluvY je druhej zmluvnej strane povinná nahradiť t}m spósobenú škodu v pinej výške.

Zmluvné stranY sa dohodli, Že musia zabezpeéiť, aby sa povinnosť mlěanlivosti vyplývajúca
z tohto 

9l.ánku zmluvy vzťahovala aj na osobý, ktoré róalizúj i práva a povinnost i z tČjio'zmíuvy
vyplývajúce.

čt. vr.
Trvanie zmluvy

L Zmhxa sa uzafuára na,dobu urěitú, tj-_poskytovateť sa zavázuje služby podl'a tejto zmluvy
^ gos|rtoyať objednávajeťolu i v čase Speóifit<ovánom v Čl. II Bod z'zmlivy , r - --- -
2, Zmluvný vzťah ,zaloŽený touto zmluvou možno skoněiť dohodou Jmluvných strán alebo

odstúpením od tejto zmluvy.
3, Zmluvuje moŽné ukonČiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán ku dňu uvedenom

v dohode.
4, Ak PoskYtovatel' ,Podstatne poruší niektorú. zo , svojich povinností podl,a tejto zmluvy(v PlÍ9adP, ]k poruŠÍ svoje povinnosti stanovené v čl. I Ěod2,u etanku z těito Ánvy) alebo ak

sa akékoťvek vYhlásenia poskytovatel'a v tejto zmluve ukážubyť nepravdivt, iiiiaraitrce a.ygaoneúPlné, je objednávateť oprávnený o,d tejto zmluvy odstúpii. cia.tnp"ním od'zmluv y nezanikajúodstuPujúcej zmluvnej stráne už vznitriuté náloťy, ani'naroky 
"á "iiriaii)nftnute3 škody,wátane ŠkodY vzniknutej v dósledku odstúpenia ďd zmluvy. odstúpením oá 

"Áruuy 
zo stranyobjednávateía nezanikajú_poskytovatelbvi už vzniknutJ Áárory, iaiia;;r;l" ěl. ilI.tejtozmluvY, ktoré vznikli do dňa úěinnosti odstúpenia oU3eOnavateřu oai.jio ,;|;Ú anezanikajúani nárokY na náhradu vzniknutej škody, vrátane škody vzrriúutej v dósl"Jm ÓJráp.nia od tejtozmluvy zo strany objednávatel'a.

5, OdstúPenie od zmluvY podl'a bodu 4 tohto článku zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť
Preukázatelhe doruěené .drulej_;ml9vnej strane u.u.i u nám uyr ur"o*ý t"rilrétny dóvododstúPenia , inak je nePlatné.-Úeinty oástupenia o á ,.Ňy nastávajú okamihom doručenia

_ odstúpenia druhej zmluvnej strane.
6, PoskYtovatel' sa zavázuje,.Že pred ukoněením tejto 7ryluw upozorní objednávatel,a na všetkyoPatrenia Potrebné na t9, aby sazabtánilovzniku 

itoOy u""p.oŠt 
"or" 

ň;i;Ó objednávatelbvinedokončením niektorej z činností podl'a tejto zmluvý
7, Ak zmluvný vzťahme.d.zi.zmluvnými stran"ami zaniĚneodstúpením od tejto zmluvy alebo inýmsPÓsobom, ktoý PriPÚšťajú ustanóvenia tejto zmluvýaleúo príslušné ustanovenia obchodnéhozákonnika, nePouŽité diagnostické^s9tr je postytovaár pouiÁy odovzdať objednávatelbvi do 5dní odo dňa zániku zmluvného vzťahi.-

l.

čl. vrr.
záverečné ustanovenia

AkékolVek Povinnosti zmluvných strán vyplýv ajttce z tejto zrnluvy a v tejto zmluve bližšieneuPravené, sa riadia PrísIušnými ustanoveriiimi z-ákorlač. 5bll991 Zb.obclrodného zákonrríka.

AkékolVek ZftrcnY a.do.n|l\v ktejto zmluve móžu byť vyhotovené iba písomne, vo fortnedodatkov a musia byť odsúhlásené bbidvomi zmIuvný.i .táuri.
2.



3, 7,nluvné strany zmluvu prečítali a.iej obsahu porozumeli. Vyhlasujú, že zmluva je prejavom ich
slobodnej vÓle, nie je uzatvorená v tiesrri aat"li za rrápaclne nevýlloclných poclmienok. Na zrrak
súhlasr_r s jej obsahotn zmlttvu vlastnoručtre podpisujú.

4. Zmluva nadobúda Platrrosť clňom je poclpisu oboma zmlttvnými stranami a ťrčinnosť clňom
rrasledujťrciln po dni .jej zverejnenia v sťtlacle so znením § 47a ods. l zákorla č. 40l19645 Zb.
Občiansky zákonník v nlení neskoršíclt predpisov.

5. Ak sa PrettkáŽe, Že niektoré z ustallovení ztnluvy alebo jeho častije neplatné a/alebo neťtěinné
aclóvod tejto neplatnosti sa nevzťahuje na celú zmluvu,,,,",r,,á takáto neplattrosť alalebo
neúČinnosť ďalších ustanovení zlnluvy, alebo samotnej zrnluvy. V takornto prípacle sa obe
zmluvné strany zavázuiúbezzbytočrrého oclkladu nahradiťtakéto ustanovenie (eirobasť) novýrn
tak, aby bol zachovaný írčel, sledovaný uzavretím zmluvy a clotknu§írn ustanoierrírn.

6. Táto zmluva je vylrotovená v dvoclr vyhotoveniaclr, kažc,lé s platnosťou origirrirlu pričorn jeclno
vyh otoven ie obdrží obj ednávatel' a j edrro vylrotovett ie cloclávaiel',

V Sabinove ďňa 21 .1 .2021


