
                             Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)

Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom

znení
(ďalej len „zmluva“)

Objednávateľ: Obec  Korytárky
Sí�dlo:                              Koryta� rky 215, 962 04 Koryta� rky
Zastu� peny� :               Dus'an Mitter, starosta obce
Bankove�  spojenie:               Prima Banka Detva
IBAN:               SK03 5600 0000 0013 3702 0001                                   
IČ4O:                                            17066905
DIČ4 :                                                 2021331070
Tel.:               0045/5466234
mobil:               0908928215
E-mail:               starosta@korytarky.sk
(ďalej len „objedna�vateľ“)

a

Poskytovateľ: RC & T Detva, s.r.o.

Sídlo: 962 12 Detva,  Záhradná 857/3

IČO: 36620505

DIČ: 2021753096

Číslo účtu v tvare IBAN: SK27 1111 0000 0066 2308 6004

Zastúpená: Mgr. Jaroslav Straka, konateľ

Zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:Sro, 

vložka číslo 8624/S

 (ďalej len „poskytovateľ“)

Čl. I
Predmet zmluvy

1. Zmluvne�  strany, objedna�vateľ na strane jednej a poskytovateľ na strane druhej, uzatva� raju�  na
za�klade  §  269  ods.  2  Obchodne�ho  za�konní�ka  tu� to  zmluvu  o poskytovaní�  sluz' ieb,
v nadva@ znosti na aktua� lny vy�voj epidemiologickej situa�cie na u� zemí� obce Koryta� rky vyvolanej
s' í�rení�m nove�ho  koronaví�rusu  SARS-ČoV-2,  ktory�  spoD sobuje  ochorenie  ČOVID-19,  s cieľom
ochrany verejne�ho zdravie, a to za nasleduju� cich podmienok. 

2. Poskytovateľ sa zava@ zuje, z'e v spolupra� ci s objedna�vateľom zabezpec'í� zdravotní�cky persona� l
minima� lne jedne�ho zdravotní�ka na jedno OM  na vykona�vanie odberu vzoriek biologicke�ho
materia� lu a na� slednu�  diagnostiku infekc'ne�ho respirac'ne�ho ochorenia ČOVID-19, vyvolane�ho
novy�m koronaví�rusom SARS-ČoV-2 na objedna�vateľom zriadenom  odberovom mieste v obci
Koryta� rky  (ďalej  „OM“),  a to  prostrední�ctvom  antige�nove�ho  testu  (ďalej  „diagnosticke�
vys'etrenie“ alebo „Sluz'ba“), a to v rozsahu a spoD sobom, ktore�  su�  uvedene�  niz's' ie v zmluve. 



Diagnosticke�  vys'etrenia bude poskytovateľ vykona�vať nasledovne:

Poc'as jedne�ho z ví�kendovy�ch dní�  (sobota)  III. ty�z'dn' a roku 2021 od  8:00-20:00 (alebo podľa
rozhodnutia obce). 

Za  kontrolu   pobytu  za�ujemcov   o diagnosticke�  vys'etrenie  a na� sledne�  umoz'nenie  vykonania
diagnosticke�ho  vys'etrenia  ty�mto  za�ujemcom  zodpoveda�  objedna�vateľ  prostrední�ctvom
administratí�vnych pracovní�kov v kaz'dom OM podľa c'l. II. ods. 5 pí�sm. c) tejto zmluvy. 

3. Poskytovateľ sa zava@ zuje, z'e nebude vyz'adovať u� hradu (aky�koľvek poplatok) od osoD b, ktore�
sa rozhodnu�  vyuz' iť sluz'by OM na diagnostiku infekc'ne�ho respirac'ne�ho ochorenia ČOVID-19
prostrední�ctvom  antige�nove�ho  testu  (t.j.  poskytovateľ  nemoD z'e  poz'adovať  za  vykonanie
diagnosticke�ho vys'etrenia od vys'etrovanej osoby u� hradu).

4. Objedna�vateľ  sa  zava@ zuje  poskytnu� ť  poskytovateľovi  pri  plnení�  jeho  povinností�
vyply�vaju� cich  z tejto  zmluvy  potrebnu�  su� c'innosť  v rozsahu  podľa  tejto  zmluvy  a zaplatiť
poskytovateľovi dohodnutu�  cenu. 

Čl. II
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ sa zava@ zuje vykona�vať diagnosticke�  vys'etrenia pre testovane�  osoby, konkre� tne
sa zava@ zuje vykona�vať tieto c'innosti:

a) zabezpec'iť prí�tomnosť zdravotní�ckeho persona� lu v OM v dohodnutom c'ase podľa ods. 2
tohto c'la�nku zmluvy, 

b) prostrední�ctvom zdravotní�ckeho persona� lu v dohodnutom c'ase podľa ods. 2 tohto c'la�nku
zmluvy odoberať vzorky biologicke�ho materia� lu sterom z nosohltanu, 

c) vyhodnocovať odobratu�  vzorku prostrední�ctvom antige�nove�ho testu, 
d) informovať  testovanu�  osobu  o vy�sledku  testu  formou  odovzdania  certifika� tu  alebo

potvrdenia o vykonaní� testu, 
e) plniť vs'etky povinnosti, ktore�  mu ako poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vyply�vaju�

z prí�slus'ny�ch pra�vnych predpisov, 
f) pri spracu� vaní� osobny�ch u� dajov testovany�ch osoD b na u� c'ely plnenia predmetu tejto zmluvy

postupovať (vra� tane splnenia vs'etky�ch povinností� ochrany osobny�ch u� dajov ty�kaju� cich sa
samotne�ho  poskytovateľa)  v su� lade  s Nariadení�m  Euro� pskeho  Parlamentu  a Rady  (EÚI )
2016/679 z 27.  aprí�la  2016 o ochrane  fyzicky�ch  osoD b  pri  spracu� vaní�  osobny�ch  u� dajov
a o voľnom pohybe taky�chto u� dajov,  ktory�m sa zrus'uje smernica 95/46/ES (vs'eobecne�
nariadenie  o ochrane  u� dajov)  a za�konom  c'.  18/2018  Z.  z.  o ochrane  osobny�ch  u� dajov
a o zmene a doplnení� niektory�ch za�konov v znení� neskors'í�ch predpisov, 

2. Diagnosticke�  vys'etrenia  sa poskytovateľ  zava@ zuje vykona�vať poc'as jedne�ho z ví�kendovy�ch
dní� III. ty�z'dn' a roku 2021 .

3. Poskytovateľ bude odoberať vzorky biologicke�ho materia� lu minima� lne v dohodnutom c'ase
osoba�m, ktore�  sa dostavia na odberove�  miesto. 

4. Objedna�vateľ sa zava@ zuje poskytnu� ť poskytovateľovi potrebnu�  su� c'innosť pre riadne plnenie
povinností� poskytovateľa vyply�vaju� cich mu z tejto zmluvy, konkre� tne sa zava@ zuje na vlastne�
na�klady: 
a) zabezpec'iť poskytovateľovi antige�nove�  sety, 
b) zabezpec'iť  poskytovateľovi  certifika� ty  alebo  inu�  formu  potvrdenia  o vykonanom

antige�novom teste, 
c) zabezpec'iť  v dohodnutom  c'ase  v OM  administratí�vnych  pracovní�kov,  ktorí�  budu�

vykona�vať  evidenciu  testovany�ch  osoD b  a tiez'  zabezpec'í�  pre  ich  c'innosť  nevyhnutne�
materia� lno technicke�  vybavenie. 

d) zabezpec'iť  priestory urc'ene�  na zriadenie OM vra� tane posu� denia ich vhodnosti  miestne
prí�slus'ny�m RÚI VZ. 



5. Poskytovateľ  sa  zava@ zuje  pouz' iť  diagnosticke�  sety  vy� luc'ne  na  vykonanie  diagnosticke�ho
vys'etrenia podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zava@ zuje vra� tiť nepouz' ite�  diagnosticke�  sety
a certifika� ty objedna�vateľovi po ukonc'ení� testovania, kedy objedna�vateľ vyzdvihne nepouz' ite�
diagnosticke�  sety vo vs'etky�ch OM na vlastne�  na�klady cestou koordina� tora odberne�ho miesta. 

6. Poskytovateľ vyhlasuje, z'e:
a) je  poskytovateľom  zdravotnej  starostlivosti  podľa  §  4  za�kona  c'.  578/2004  Z.  z.

o poskytovateľoch  zdravotnej  starostlivosti,  zdravotní�ckych  pracovní�koch,  stavovsky�ch
organiza� cia� ch  v zdravotní�ctve  a o zmene  a doplnení�  niektory�ch  za�konov  v znení�
neskors'í�ch predpisov, 

b) splIn' a vs'etky podmienky a poz' iadavky v tejto zmluve stanovene�  a z'e je plne kompetentny�
tu� to zmluvu uzatvoriť a schopny�  riadne plniť v celom rozsahu za�va@ zky v nej obsiahnute� , 

c) vedome  nezamlc'al  objedna�vateľovi  z' iadne  informa� cie  vo  vzťahu  k schopnosti
poskytovateľa  poskytovať  Sluz'bu  podľa  tejto  zmluvy  alebo  take�  informa� cie,  ktore�  by
podstatne zmenili alebo ovplyvnili rozhodnutie objedna�vateľa uzatvoriť tu� to zmluvu. 

7. Poskytovateľ  sa  zava@ zuje  vykona�vať  diagnosticke�  vys'etrenie  v su� lade   so  vs'eobecne
za�va@ zny�mi  pra�vnymi  predpismi  Slovenskej  republiky  a Metodikou  k testovaniu  formou
antige�novy�ch testov,  ktora�  je  zverejnena�  na webovom sí�dle  Ministerstva zdravotní�ctva SR
tak,  aby  mohol  byť  dosiahnuty�  u� c'el  pouz' itia  vzorky  na  diagnostiku,  najma@  dodrz' iavať
podmienky pouz' itia diagnosticke�ho setu, manipula� cie s odberovy�m materia� lom, podmienok
odberu, ochranu chra�neny�ch u� dajov o testovanej osobe a za ty�mto u� c'elom riadne usmerniť
testovanu�  osobu k su� c'innosti. 

 
8. Poskytovateľ  zabezpec'í�  riadne  oznac'enie  kaz'dej  odobratej  vzorky  testovanej  osoby  a jej

nespochybniteľne�  spa� rovanie s testovanou osobou. 

9. Poskytovateľ  zaznamena�va  u� daje  o testovany�ch  osoba� ch  do  samostatne�ho  formula� ra,
v ktorom bude uvedene�  poradove�  c'í�slo, meno a priezvisko, rodne�  c'í�slo, bydlisko a telefo� nne
c'í�slo osoby. 

10. Poskytovateľ je povinny�  vykona�vať diagnosticke�  vys'etrenie riadne a odborne v su� lade
s poz' iadavkami  pri  zohľadnení�  su� c'asny�ch  poznatkov  leka� rskej  vedy  a v su� lade  so
s'tandardny�mi diagnosticky�m postupmi pri zohľadnení� individua� lneho stavu testovanej osoby
a s prihliadnutí�m na technicke�  parametre odberove�ho materia� lu. 

11. Diagnosticke�  vys'etrenie je vykonane�  spra�vne, ak bolo vykonane�  s potrebnou odbornou
starostlivosťou,  pri  dodrz'aní�  vs'etky�ch  bezpec'nostno-technicky�ch  opatrení�,  ktore�  su�  pri
takomto odber a diagnostike potrebne�  (najma@  vzorka nesmie byť kontaminovana� , musí� byť
odobrata�  zo spra�vneho miesta a musí� byť spra�vne priradena�  testovanej osobe).

12. Za odber diagnosticke�ho vys'etrenia zodpoveda�  poskytovateľ v miere, ake�  sa da�  pric'í�tať
s'pecificite a senzitivite antige�novy�ch testov. Objedna�vateľ berie na vedomie, z'e poskytovateľ
nezodpoveda�  za  aku� koľvek  s'kodu  spoD sobenu�  objedna�vateľovi  alebo  tretí�m  osoba�m
prí�padny�m  s'í�rení�m  infekc'ne�ho  respirac'ne�ho  ochorenia  ČOVID-19,  vyvolane�ho  novy�m
koronaví�rusom   SARS-ČoV-2,  spoD sobenou  falos'nou  negativitou  na  za�klade  antige�novy�ch
testov poskytnuty�ch objedna�vateľom.

13. Objedna�vateľ  nezodpoveda�  za  omes'kanie  a prí�padnu�  s'kodu  spoD sobenu�  nesplnení�m
za�va@ zkov zo strany tretí�ch subjektov,  najma@ ,  no nielen ty�m,  z'e  tretia osoba  riadne a vc'as
nedoda�  diagnosticke�  sety pre u� c'el plnenia predmetu tejto zmluvy. 

14. Poskytovateľ  sa  zava@ zuje  bez  zbytoc'ne�ho  odkladu  podať  na  z' iadosť  objedna�vateľa
spra�vu o priebehu diagnosticky�ch vys'etrení� a informovať ho o novy�ch skutoc'nostiach, ktore�
vys'li  v su� vislosti s diagnosticky�mi vys'etreniami najavo, najma@  sa poskytovateľ zava@ zuje, z'e
bude  objedna�vateľa  bez  zbytoc'ne�ho  odkladu  informovať  o zisteny�ch  nedostatkoch  pri



vykona�vaní�  diagnosticky�ch  vys'etrení�.  Zmluvne�  strany  vynaloz' ia  vo  vza� jomnej  su� c'innosti
vs'etko potrebne�  u� silie na ich odstra�nenie. 

15. Poskytovateľ  sa  zava@ zuje,  z'e  pri  plnení�  za� va@ zkov  podľa  tejto  zmluvy  bude  bez
zbytoc'ne�ho odkladu preroku� vať s objedna�vateľom vs'etky ota� zky, ktore�  by mohli negatí�vne
ovplyvniť  priebeh  a vy�sledok  sledovany�  touto  zmluvou  a z'e  mu  bude  oznamovať  vs'etky
okolnosti, ktore�  by mohli ohroziť opra�vneny�  za�ujem objedna�vateľa a iniciatí�vne da�vať na�vrhy
na odvra� tenie tejto hrozby. 

16. Poskytovateľ  sa  zava@ zuje,  z'e  v spolupra� ci  s objedna�vateľom  vykona�  zber,  uskladnenie
a likvida� ciu  pouz' ite�ho  biologicke�ho  materia� lu  v samostatne  oznac'eny�ch  odpadovy�ch
vreciach. Po ukonc'ení�  testovania bude vykonana�  jeho evidencia a na� sledne�  vyu� c'tovanie vo
faktu� re podľa skutoc'ne�ho. 

Čl. III
Cena plnenia

1. Zmluvne�  strany   sa  dohodli,  z'e  objedna�vateľ  zaplatí�  poskytovateľovi  za  riadne  plnenie
predmetu tejto zmluvy odmenu vo vy�s'ke ceny pra� ce  z uzatvoreny�ch zmlu� v  so zdravotní�kmi
OM vra� tane odvodov zamestna�vateľa.  D4 alej  sa zmluvne�  strany dohodli  na cene sluz'by   vo
vy�s'ke  0,50€  za  jednu  otestovanu�  osobu,  ktora�  je  urc'ena�  za  administratí�vne  a ostatne�
su� visiace  pra� ce  s vykonaní�m  testovania,  ako  aj  za  odbornu�  zodpovednosť  poskytovania
zdravotnej starostlivosti  v MOM zo strany poskytovateľa.

2. V cene  podľa  bodu  1  tohto  c'la�nku  zmluvy  su�  zahrnute�  vs'etky  a ake�koľvek  na�klady
poskytovateľa vynaloz'ene�  na plnenie predmetu tejto zmluvy. 

3. Poskytovateľ ma�  pra�vo na odplatu v zmysle Č4 l. II. Bodu 1. tejto zmluvy aj v tom prí�pade, ak sa
zrealizuje mens'í� poc'et vys'etrení� ako je uvedene�  v Č4 l. II bode 3. tejto zmluvy za predpokladu,
z'e mens'í� poc'et testov bude zrealizovany�  nie z doD vodu na strane poskytovateľa. 

4. Objedna�vateľ  uhradí�  poskytovateľovi  odplatu podľa bodu 1 tohto  c'la�nku tejto zmluvy na
za�klade faktu� ry vystavenej poskytovateľom najneskoD r do 5. dn' a nasleduju� ceho kalenda� rneho
mesiaca odo dn' a poskytnutia plnenia  so splatnosťou najneskoD r do 4. kalenda� rnych dní� odo
dn' a  jej  doruc'enia  na  e-mailovu�  adresu  objedna�vateľa,  za  predpokladu,  z'e  poskytovateľ
doruc'il  Objedna�vateľovi  faktu� ru,  ktora�  bude splIn' ať na� lez' itosti  podľa bodu 5.  tohto c'la�nku
tejto zmluvy. 

5. Faktu� ra musí�  obsahovať vs'etky na� lez' itosti dan' ove�ho a u� c'tovne�ho dokladu podľa pra�vneho
poriadku  Slovenskej  republiky.  Prí�lohou  faktu� ry  je  zoznam  dní�  a hodí�n,  poc'as  ktory�ch
prebiehalo plnenie zmluvy. 

6. Pokiaľ  faktu� ra  nebude obsahovať predpí�sane�  alebo dohodnute�  na� lez' itosti,  vra� tane prí�loh,
objedna�vateľ je opra�vneny�  vra� tiť ju poskytovateľovi bez u� hrady na opravu alebo doplnenie,
pric'om  sa  nedostane  do  omes'kania  so  splnení�m  svojho  pen' az'ne�ho  za� va@ zku  voc'i
poskytovateľovi. Doruc'ení�m opravene alebo doplnenej faktu� ry plynie nova�  lehota splatnosti. 

7. Objedna�vateľ je  opra�vneny�  vykona�vať  kontrolu  dodrz' iavania ustanovení�  tejto zmluvy.  Pri
zistení� nedostatkov je poskytovateľ povinny�  vykonať neodkladne�  opatrenia na zabezpec'enie
odstra�nenia nedostatkov a su� lad s touto zmluvou a platny�mi pra�vnymi predpismi Slovenskej
republiky. 

Čl. IV.
Vyššia moc

1. Z4 iadna  zo  zmluvny�ch  stra�n  nebude  zodpovedna�  za  nedodrz'anie  za� va@ zkov,  pokiaľ  toto
nedodrz'anie  vznikne  v doD sledku  vonkajs' í�ch  udalostí�,  ktore�  nemohli  byť  ovplyvnene�
zmluvny�mi stranami alebo nimi predví�dane� . Pre u� c'ely tejto zmluvy sa za vys's' iu moc povaz'uju�



skutoc'nosti od zmluvny�ch stra�n neza�visle�  a zmluvny�mi stranami objektí�vne neovplyvniteľne� ,
napr: vojna, mobiliza� cia, povstanie, genera� lny s'trajk, z' ivelne�  pohromy a pod. Lehoty uvedene�
v tejto zmluve alebo za�kone sa na c'as trvania skutoc'nosti oznac'enej ako vys's' ia moc doc'asne
pozastavuju� , s presny�m oznac'ení�m ich zac'iatku a charakteru. Po skonc'ení� trvania skutoc'nosti
oznac'enej ako vys's' ia moc plynu�  pozastavene�  lehoty plynule ďalej s ty�m, z'e nadva@ zuju�  na c'asť
lehoD t  uz'  uplynuly�ch pred ich pozastavení�m v doD sledku vys's'ej  moci.  Vyhla� senie nu� dzove�ho
stavu zmluvne�  strany nepovaz'uju�  za vys's' iu moc.

2. Obidve  zmluvne�  strany  sa  zava@ zuju�  bezodkladne  si  vza� jomne  ozna�miť  zac'iatok  a koniec
„vys's'ej moci“. 

Čl. V.
Mlčanlivosť

1. Zmluvne�  strany  sa  dohodli,  z'e  vs'etky  skutoc'nosti,  informa� cie  a u� daje,  o ktory�ch  sa
poskytovateľ  dozvie  pri  vykona�vaní�  diagnosticky�ch  vys'etrení�  su�  povaz'ovane�  za  doD verne�
informa� cie, o ktory�ch sa obe zmluvne�  strany zava@ zuju�  zachova�vať mlc'anlivosť, pokiaľ pra�vny
predpis  platny�  a u� c'inny�  na  u� zemí�  Slovenskej  republiky alebo pí�somna�  dohoda zmluvny�ch
stra�n  neustanovuje  inak.  Tento  za� va@ zok  zahr�n' a  povinnosť  zachova�vať  mlc'anlivosť
o osobny�ch u� dajoch testovany�ch osoD b. Povinnosť mlc'anlivosti podľa tohto c'la�nku trva�  aj po
zrus'ení� alebo za�niku tejto zmluvy. 

2. Zmluvne�  strany  sa  zava@ zuju� ,  z'e  doD verne�  informa� cie  bez  predcha�dzaju� ceho  pí�somne�ho
su� hlasu  druhej  zmluvnej  strany  nevyuz' iju�  pre  seba  a/alebo  pre  tretie  osoby,  neposkytnu�
tretí�m  osoba�m  ani  neumoz'nia  prí�stup  tretí�ch  osoD b  k doD verny�m  informa� cia�m,  pokiaľ  ta� to
zmluvy  neustanovuje  inak.  Ak  zmluvna�  strana  aky�mkoľvek  spoD sobom  porus'í�  povinnosť
mlc'anlivosti  podľa  tohto  c'la�nku zmluvy je  druhej  zmluvnej  strane  povinna�  nahradiť  ty�m
spoD sobenu�  s'kodu v plnej vy�s'ke. 

3. Zmluvne�  strany sa dohodli, z'e musia zabezpec'iť, aby sa povinnosť mlc'anlivosti vyply�vaju� ca
z tohto  c'la�nku  zmluvy  vzťahovala  aj  na  osoby,  ktore�  realizuju�  pra� va  a povinnosti  z tejto
zmluvy vyply�vaju� ce. 

Čl. VI.
Trvanie zmluvy

1. Zmluva sa uzatva� ra na dobu urc'itu� , t.j. objedna�vateľ sa zava@ zuje sluz'by podľa tejto zmluvy
poskytovať objedna�vateľovi v c'ase s'pecifikovanom v Č4 l. II Bod 2 zmluvy.

2. Zmluvny�  vzťah  zaloz'eny�  touto  zmluvou  moz'no  skonc'iť  dohodou  zmluvny�ch  stra�n  alebo
odstu� pení�m od tejto zmluvy.

3. Zmluvu je moz'ne�  ukonc'iť na za�klade vza� jomnej dohody zmluvny�ch stra�n ku dn' u uvedenom
v dohode.

4. Ak  poskytovateľ  podstatne  porus'í�  niektoru�  zo  svojich  povinností�  podľa  tejto  zmluvy
(v prí�pade, ak porus'í� svoje povinnosti stanovene�  v c'l. 1 bod2, v c'la�nku 2 tejto zmluvy) alebo
ak sa ake�koľvek vyhla� senia poskytovateľa v tejto zmluve uka� z'u byť nepravdive� , zava�dzaju� ce
alebo neu� plne� , je objedna�vateľ opra�vneny�  od tejto zmluvy odstu� piť. Odstu� pení�m od zmluvy
nezanikaju�  odstupuju� cej  zmluvnej  strane  uz'  vzniknute�  na� roky,  ani  na� roky  na  na�hradu
vzniknutej s'kody, vra� tane s'kody vzniknutej v doD sledku odstu� penia od zmluvy. 

5. Odstu� penie od zmluvy podľa bodu 4 tohto c'la�nku zmluvy musí� mať pí�somnu�  formu, musí� byť
preuka� zateľne doruc'ene�  druhej zmluvnej strane a musí� v n' om byť uvedeny�  konkre� tny doD vod
odstu� penia , inak je neplatne� . ÚI c'inky odstu� penia o d zmluvy nasta� vaju�  okamihom doruc'enia
odstu� penia druhej zmluvnej strane. 

6. Poskytovateľ sa zava@ zuje, z'e pred ukonc'ení�m tejto zmluvy upozorní� objedna�vateľa na vs'etky
opatrenia  potrebne�  na  to,  aby  sa  zabra�nilo  vzniku  s'kody  bezprostredne  hroziacej
objedna�vateľovi nedokonc'ení�m niektorej z c'inností� podľa tejto zmluvy. 

7. Ak zmluvny�  vzťah medzi  zmluvny�mi  stranami zanikne odstu� pení�m od tejto zmluvy alebo
iny�m  spoD sobom,  ktory�  pripu� s'ťaju�  ustanovenia  tejto  zmluvy  alebo  prí�slus'ne�  ustanovenia



Obchodne�ho  za�konní�ka,  nepouz' ite�  diagnosticke�  sety  je  poskytovateľ  povinny�  odovzdať
objedna�vateľovi do 5 dní� odo dn' a za�niku zmluvne�ho vzťahu. 

Čl. VII.
Záverečné ustanovenia 

1. Ake�koľvek povinnosti  zmluvny�ch stra�n vyply�vaju� ce z  tejto zmluvy a v tejto zmluve bliz's' ie
neupravene� ,  sa  riadia  prí�slus'ny�mi  ustanoveniami  za�kona  c'.  513/1991  Zb.  Obchodne�ho
za�konní�ka. 

2. Ake�koľvek  zmeny  a doplnky  k tejto  zmluve  moD z'u  byť  vyhotovene�  iba  pí�somne,  vo  forme
dodatkov a musia byť odsu� hlasene�  obidvomi zmluvny�mi stranami. 

3. Zmluvne�  strany zmluvu prec'í�tali a jej obsahu porozumeli. Vyhlasuju� , z'e zmluva je prejavom
ich slobodnej voD le, nie je uzatvorena�  v tiesni a ani za na�padne nevy�hodny�ch podmienok. Na
znak su� hlasu s jej obsahom zmluvu vlastnoruc'ne podpisuju� . 

4. Zmluva nadobu� da platnosť dn' om je podpisu oboma zmluvny�mi stranami a u� c'innosť dn' om
nasleduju� cim po dni jej zverejnenia v su� lade so znení�m § 47a ods. 1 za�kona c'. 40/19645 Zb.
Obc'iansky za�konní�k v znení� neskors'í�ch predpisov. 

5. Ak  sa  preuka� z'e,  z'e  niektore�  z ustanovení�  zmluvy  alebo  jeho  c'asti  je  neplatne�  a/alebo
neu� c'inne�  a doD vod tejto neplatnosti  sa nevzťahuje na celu�  zmluvu, nema�  taka� to neplatnosť
a/alebo neu� c'innosť ďals' í�ch ustanovení� zmluvy, alebo samotnej zmluvy. V takomto prí�pade sa
obe  zmluvne�  strany  zava@ zuju�  bez  zbytoc'ne�ho  odkladu  nahradiť  take� to  ustanovenie  (jeho
c'asť)  novy�m  tak,  aby  bol  zachovany�  u� c'el,  sledovany�  uzavretí�m  zmluvy  a dotknuty�m
ustanovení�m. 

6. Ta� to  zmluva  je  vyhotovena�  v dvoch  vyhotoveniach,  kaz'de�  s platnosťou  origina� lu  pric'om
jedno vyhotovenie obdrz' í� objedna�vateľ a jedno vyhotovenie doda�vateľ. 

V Koryta� rkach  21.01.2021

Za objedna�vateľa: Za poskytovateľa:

....................................................            ............................................................
Starosta obce                    Za� stupca poskytovateľa       
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