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:
Sídlo:
Zastú pený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
mobil:
E-mail:
(ďalej len „objedná vateľ“)

Obec Korytárky
Korytá rky 215, 962 04 Korytá rky
Dušan Mitter, starosta obce
Prima Banka Detva
SK03 5600 0000 0013 3702 0001
17066905
2021331070
0045/5466234
0908928215
starosta@korytarky.sk

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,

a

vložka číslo 8624/S
(ďalej len „poskytovateľ“)
Čl. I
Predmet zmluvy
1. Zmluvné strany, objedná vateľ na strane jednej a poskytovateľ na strane druhej, uzatvá rajú na
základe § 269 ods. 2 Obchodného zá konníka tú to zmluvu o poskytovaní služieb,
v nadvä znosti na aktuá lny vývoj epidemiologickej situácie na ú zemí obce Korytá rky vyvolanej
šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spô sobuje ochorenie COVID-19, s cieľom
ochrany verejného zdravie, a to za nasledujú cich podmienok.
2. Poskytovateľ sa zavä zuje, že v spoluprá ci s objedná vateľom zabezpečí zdravotnícky personá l
minimá lne jedného zdravotníka na jedno OM na vykoná vanie odberu vzoriek biologického
materiá lu a ná slednú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného
novým koronavírusom SARS-CoV-2 na objedná vateľom zriadenom odberovom mieste v obci
Korytá rky (ďalej „OM“), a to prostredníctvom antigénového testu (ďalej „diagnostické
vyšetrenie“ alebo „Služba“), a to v rozsahu a spô sobom, ktoré sú uvedené nižšie v zmluve.

Diagnostické vyšetrenia bude poskytovateľ vykoná vať nasledovne:
Počas jedného z víkendových dní (sobota) III. týždň a roku 2021 od 8:00-20:00 (alebo podľa
rozhodnutia obce).
Za kontrolu pobytu zá ujemcov o diagnostické vyšetrenie a ná sledné umožnenie vykonania
diagnostického vyšetrenia týmto záujemcom zodpovedá objedná vateľ prostredníctvom
administratívnych pracovníkov v každom OM podľa čl. II. ods. 5 písm. c) tejto zmluvy.
3. Poskytovateľ sa zavä zuje, že nebude vyžadovať ú hradu (akýkoľvek poplatok) od osô b, ktoré
sa rozhodnú využiť služby OM na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19
prostredníctvom antigénového testu (t.j. poskytovateľ nemô že požadovať za vykonanie
diagnostického vyšetrenia od vyšetrovanej osoby ú hradu).
4. Objedná vateľ sa zavä zuje poskytnú ť poskytovateľovi pri plnení jeho povinností
vyplývajú cich z tejto zmluvy potrebnú sú činnosť v rozsahu podľa tejto zmluvy a zaplatiť
poskytovateľovi dohodnutú cenu.
Čl. II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa zavä zuje vykoná vať diagnostické vyšetrenia pre testované osoby, konkrétne
sa zavä zuje vykoná vať tieto činnosti:
a) zabezpečiť prítomnosť zdravotníckeho personá lu v OM v dohodnutom čase podľa ods. 2
tohto člá nku zmluvy,
b) prostredníctvom zdravotníckeho personá lu v dohodnutom čase podľa ods. 2 tohto člá nku
zmluvy odoberať vzorky biologického materiálu sterom z nosohltanu,
c) vyhodnocovať odobratú vzorku prostredníctvom antigénového testu,
d) informovať testovanú osobu o výsledku testu formou odovzdania certifiká tu alebo
potvrdenia o vykonaní testu,
e) plniť všetky povinnosti, ktoré mu ako poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vyplývajú
z príslušných prá vnych predpisov,
f) pri spracú vaní osobných ú dajov testovaných osô b na ú čely plnenia predmetu tejto zmluvy
postupovať (vrá tane splnenia všetkých povinností ochrany osobných ú dajov týkajú cich sa
samotného poskytovateľa) v sú lade s Nariadením Euró pskeho Parlamentu a Rady (EÚ )
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osô b pri spracú vaní osobných ú dajov
a o voľnom pohybe takýchto ú dajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane ú dajov) a zá konom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných ú dajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
2. Diagnostické vyšetrenia sa poskytovateľ zavä zuje vykoná vať počas jedného z víkendových
dní III. týždň a roku 2021 .
3. Poskytovateľ bude odoberať vzorky biologického materiá lu minimálne v dohodnutom čase
osobá m, ktoré sa dostavia na odberové miesto.
4. Objedná vateľ sa zavä zuje poskytnú ť poskytovateľovi potrebnú sú činnosť pre riadne plnenie
povinností poskytovateľa vyplývajú cich mu z tejto zmluvy, konkrétne sa zavä zuje na vlastné
ná klady:
a) zabezpečiť poskytovateľovi antigénové sety,
b) zabezpečiť poskytovateľovi certifiká ty alebo inú formu potvrdenia o vykonanom
antigénovom teste,
c) zabezpečiť v dohodnutom čase v OM administratívnych pracovníkov, ktorí budú
vykoná vať evidenciu testovaných osô b a tiež zabezpečí pre ich činnosť nevyhnutné
materiá lno technické vybavenie.
d) zabezpečiť priestory určené na zriadenie OM vrá tane posú denia ich vhodnosti miestne
príslušným RÚ VZ.

5. Poskytovateľ sa zavä zuje použiť diagnostické sety výlučne na vykonanie diagnostického
vyšetrenia podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zavä zuje vrá tiť nepoužité diagnostické sety
a certifiká ty objedná vateľovi po ukončení testovania, kedy objedná vateľ vyzdvihne nepoužité
diagnostické sety vo všetkých OM na vlastné ná klady cestou koordiná tora odberného miesta.
6. Poskytovateľ vyhlasuje, že:
a) je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zá kona č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizá ciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zá konov v znení
neskorších predpisov,
b) spĺň a všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené a že je plne kompetentný
tú to zmluvu uzatvoriť a schopný riadne plniť v celom rozsahu zá vä zky v nej obsiahnuté,
c) vedome nezamlčal objedná vateľovi žiadne informá cie vo vzťahu k schopnosti
poskytovateľa poskytovať Službu podľa tejto zmluvy alebo také informá cie, ktoré by
podstatne zmenili alebo ovplyvnili rozhodnutie objedná vateľa uzatvoriť tú to zmluvu.
7. Poskytovateľ sa zavä zuje vykoná vať diagnostické vyšetrenie v sú lade so všeobecne
zá vä znými prá vnymi predpismi Slovenskej republiky a Metodikou k testovaniu formou
antigénových testov, ktorá je zverejnená na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR
tak, aby mohol byť dosiahnutý ú čel použitia vzorky na diagnostiku, najmä dodržiavať
podmienky použitia diagnostického setu, manipulácie s odberovým materiálom, podmienok
odberu, ochranu chrá nených ú dajov o testovanej osobe a za týmto ú čelom riadne usmerniť
testovanú osobu k sú činnosti.
8. Poskytovateľ zabezpečí riadne označenie každej odobratej vzorky testovanej osoby a jej
nespochybniteľné spá rovanie s testovanou osobou.
9. Poskytovateľ zaznamená va ú daje o testovaných osobá ch do samostatného formulá ra,
v ktorom bude uvedené poradové číslo, meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko a telefó nne
číslo osoby.
10.
Poskytovateľ je povinný vykoná vať diagnostické vyšetrenie riadne a odborne v sú lade
s požiadavkami pri zohľadnení sú časných poznatkov leká rskej vedy a v sú lade so
štandardnými diagnostickým postupmi pri zohľadnení individuá lneho stavu testovanej osoby
a s prihliadnutím na technické parametre odberového materiá lu.
11.
Diagnostické vyšetrenie je vykonané sprá vne, ak bolo vykonané s potrebnou odbornou
starostlivosťou, pri dodržaní všetkých bezpečnostno-technických opatrení, ktoré sú pri
takomto odber a diagnostike potrebné (najmä vzorka nesmie byť kontaminovaná , musí byť
odobratá zo sprá vneho miesta a musí byť sprá vne priradená testovanej osobe).
12.
Za odber diagnostického vyšetrenia zodpovedá poskytovateľ v miere, aké sa dá pričítať
špecificite a senzitivite antigénových testov. Objedná vateľ berie na vedomie, že poskytovateľ
nezodpovedá za akú koľvek škodu spô sobenú objedná vateľovi alebo tretím osobá m
prípadným šírením infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým
koronavírusom SARS-CoV-2, spô sobenou falošnou negativitou na zá klade antigénových
testov poskytnutých objedná vateľom.
13.
Objedná vateľ nezodpovedá za omeškanie a prípadnú škodu spô sobenú nesplnením
zá vä zkov zo strany tretích subjektov, najmä, no nielen tým, že tretia osoba riadne a včas
nedodá diagnostické sety pre ú čel plnenia predmetu tejto zmluvy.
14.
Poskytovateľ sa zavä zuje bez zbytočného odkladu podať na žiadosť objedná vateľa
sprá vu o priebehu diagnostických vyšetrení a informovať ho o nových skutočnostiach, ktoré
vyšli v sú vislosti s diagnostickými vyšetreniami najavo, najmä sa poskytovateľ zavä zuje, že
bude objedná vateľa bez zbytočného odkladu informovať o zistených nedostatkoch pri

vykoná vaní diagnostických vyšetrení. Zmluvné strany vynaložia vo vzá jomnej sú činnosti
všetko potrebné ú silie na ich odstrá nenie.
15.
Poskytovateľ sa zavä zuje, že pri plnení zá vä zkov podľa tejto zmluvy bude bez
zbytočného odkladu prerokú vať s objedná vateľom všetky otá zky, ktoré by mohli negatívne
ovplyvniť priebeh a výsledok sledovaný touto zmluvou a že mu bude oznamovať všetky
okolnosti, ktoré by mohli ohroziť oprá vnený zá ujem objedná vateľa a iniciatívne dá vať ná vrhy
na odvrá tenie tejto hrozby.
16.
Poskytovateľ sa zavä zuje, že v spoluprá ci s objedná vateľom vykoná zber, uskladnenie
a likvidá ciu použitého biologického materiá lu v samostatne označených odpadových
vreciach. Po ukončení testovania bude vykonaná jeho evidencia a ná sledné vyú čtovanie vo
faktú re podľa skutočného.
Čl. III
Cena plnenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že objedná vateľ zaplatí poskytovateľovi za riadne plnenie
predmetu tejto zmluvy odmenu vo výške ceny prá ce z uzatvorených zmlú v so zdravotníkmi
OM vrá tane odvodov zamestná vateľa. Ď alej sa zmluvné strany dohodli na cene služby vo
výške 0,50€ za jednu otestovanú osobu, ktorá je určená za administratívne a ostatné
sú visiace prá ce s vykonaním testovania, ako aj za odbornú zodpovednosť poskytovania
zdravotnej starostlivosti v MOM zo strany poskytovateľa.
2. V cene podľa bodu 1 tohto člá nku zmluvy sú zahrnuté všetky a akékoľvek ná klady
poskytovateľa vynaložené na plnenie predmetu tejto zmluvy.
3. Poskytovateľ má prá vo na odplatu v zmysle Čl. II. Bodu 1. tejto zmluvy aj v tom prípade, ak sa
zrealizuje menší počet vyšetrení ako je uvedené v Čl. II bode 3. tejto zmluvy za predpokladu,
že menší počet testov bude zrealizovaný nie z dô vodu na strane poskytovateľa.
4. Objedná vateľ uhradí poskytovateľovi odplatu podľa bodu 1 tohto člá nku tejto zmluvy na
základe faktú ry vystavenej poskytovateľom najneskô r do 5. dň a nasledujú ceho kalendá rneho
mesiaca odo dň a poskytnutia plnenia so splatnosťou najneskô r do 4. kalendá rnych dní odo
dň a jej doručenia na e-mailovú adresu objedná vateľa, za predpokladu, že poskytovateľ
doručil Objedná vateľovi faktú ru, ktorá bude spĺň ať ná ležitosti podľa bodu 5. tohto člá nku
tejto zmluvy.
5. Faktú ra musí obsahovať všetky ná ležitosti daň ového a ú čtovného dokladu podľa prá vneho
poriadku Slovenskej republiky. Prílohou faktú ry je zoznam dní a hodín, počas ktorých
prebiehalo plnenie zmluvy.
6. Pokiaľ faktú ra nebude obsahovať predpísané alebo dohodnuté ná ležitosti, vrá tane príloh,
objedná vateľ je oprá vnený vrá tiť ju poskytovateľovi bez ú hrady na opravu alebo doplnenie,
pričom sa nedostane do omeškania so splnením svojho peň ažného zá vä zku voči
poskytovateľovi. Doručením opravene alebo doplnenej faktú ry plynie nová lehota splatnosti.
7. Objedná vateľ je oprá vnený vykoná vať kontrolu dodržiavania ustanovení tejto zmluvy. Pri
zistení nedostatkov je poskytovateľ povinný vykonať neodkladné opatrenia na zabezpečenie
odstrá nenia nedostatkov a sú lad s touto zmluvou a platnými prá vnymi predpismi Slovenskej
republiky.
Čl. IV.
Vyššia moc
1. Ž iadna zo zmluvných strá n nebude zodpovedná za nedodržanie zá vä zkov, pokiaľ toto
nedodržanie vznikne v dô sledku vonkajších udalostí, ktoré nemohli byť ovplyvnené
zmluvnými stranami alebo nimi predvídané. Pre ú čely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú

skutočnosti od zmluvných strá n nezá vislé a zmluvnými stranami objektívne neovplyvniteľné,
napr: vojna, mobilizácia, povstanie, generá lny štrajk, živelné pohromy a pod. Lehoty uvedené
v tejto zmluve alebo zá kone sa na čas trvania skutočnosti označenej ako vyššia moc dočasne
pozastavujú , s presným označením ich začiatku a charakteru. Po skončení trvania skutočnosti
označenej ako vyššia moc plynú pozastavené lehoty plynule ďalej s tým, že nadvä zujú na časť
lehô t už uplynulých pred ich pozastavením v dô sledku vyššej moci. Vyhlá senie nú dzového
stavu zmluvné strany nepovažujú za vyššiu moc.
2. Obidve zmluvné strany sa zavä zujú bezodkladne si vzá jomne ozná miť začiatok a koniec
„vyššej moci“.
Čl. V.
Mlčanlivosť
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informá cie a ú daje, o ktorých sa
poskytovateľ dozvie pri vykoná vaní diagnostických vyšetrení sú považované za dô verné
informá cie, o ktorých sa obe zmluvné strany zavä zujú zachová vať mlčanlivosť, pokiaľ prá vny
predpis platný a ú činný na ú zemí Slovenskej republiky alebo písomná dohoda zmluvných
strá n neustanovuje inak. Tento zá vä zok zahŕň a povinnosť zachová vať mlčanlivosť
o osobných ú dajoch testovaných osô b. Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto člá nku trvá aj po
zrušení alebo zá niku tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa zavä zujú , že dô verné informá cie bez predchá dzajú ceho písomného
sú hlasu druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú
tretím osobá m ani neumožnia prístup tretích osô b k dô verným informá ciám, pokiaľ tá to
zmluvy neustanovuje inak. Ak zmluvná strana akýmkoľvek spô sobom poruší povinnosť
mlčanlivosti podľa tohto člá nku zmluvy je druhej zmluvnej strane povinná nahradiť tým
spô sobenú škodu v plnej výške.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že musia zabezpečiť, aby sa povinnosť mlčanlivosti vyplývajú ca
z tohto člá nku zmluvy vzťahovala aj na osoby, ktoré realizujú prá va a povinnosti z tejto
zmluvy vyplývajú ce.
Čl. VI.
Trvanie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvá ra na dobu určitú , t.j. objedná vateľ sa zavä zuje služby podľa tejto zmluvy
poskytovať objedná vateľovi v čase špecifikovanom v Čl. II Bod 2 zmluvy.
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť dohodou zmluvných strá n alebo
odstú pením od tejto zmluvy.
3. Zmluvu je možné ukončiť na zá klade vzá jomnej dohody zmluvných strá n ku dň u uvedenom
v dohode.
4. Ak poskytovateľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy
(v prípade, ak poruší svoje povinnosti stanovené v čl. 1 bod2, v člá nku 2 tejto zmluvy) alebo
ak sa akékoľvek vyhlá senia poskytovateľa v tejto zmluve uká žu byť nepravdivé, zavá dzajú ce
alebo neú plné, je objedná vateľ oprá vnený od tejto zmluvy odstú piť. Odstú pením od zmluvy
nezanikajú odstupujú cej zmluvnej strane už vzniknuté ná roky, ani ná roky na ná hradu
vzniknutej škody, vrá tane škody vzniknutej v dô sledku odstú penia od zmluvy.
5. Odstú penie od zmluvy podľa bodu 4 tohto člá nku zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť
preuká zateľne doručené druhej zmluvnej strane a musí v ň om byť uvedený konkrétny dô vod
odstú penia , inak je neplatné. Ú činky odstú penia o d zmluvy nastá vajú okamihom doručenia
odstú penia druhej zmluvnej strane.
6. Poskytovateľ sa zavä zuje, že pred ukončením tejto zmluvy upozorní objedná vateľa na všetky
opatrenia potrebné na to, aby sa zabrá nilo vzniku škody bezprostredne hroziacej
objedná vateľovi nedokončením niektorej z činností podľa tejto zmluvy.
7. Ak zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami zanikne odstú pením od tejto zmluvy alebo
iným spô sobom, ktorý pripú šťajú ustanovenia tejto zmluvy alebo príslušné ustanovenia

Obchodného zá konníka, nepoužité diagnostické sety je poskytovateľ povinný odovzdať
objedná vateľovi do 5 dní odo dň a zá niku zmluvného vzťahu.
Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek povinnosti zmluvných strá n vyplý vajú ce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie
neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zá kona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve mô žu byť vyhotovené iba písomne, vo forme
dodatkov a musia byť odsú hlasené obidvomi zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli. Vyhlasujú , že zmluva je prejavom
ich slobodnej vô le, nie je uzatvorená v tiesni a ani za ná padne nevýhodných podmienok. Na
znak sú hlasu s jej obsahom zmluvu vlastnoručne podpisujú .
4. Zmluva nadobú da platnosť dň om je podpisu oboma zmluvnými stranami a ú činnosť dň om
nasledujú cim po dni jej zverejnenia v sú lade so znením § 47a ods. 1 zá kona č. 40/19645 Zb.
Občiansky zá konník v znení neskorších predpisov.
5. Ak sa preuká že, že niektoré z ustanovení zmluvy alebo jeho časti je neplatné a/alebo
neú činné a dô vod tejto neplatnosti sa nevzťahuje na celú zmluvu, nemá taká to neplatnosť
a/alebo neú činnosť ďalších ustanovení zmluvy, alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa
obe zmluvné strany zavä zujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho
časť) novým tak, aby bol zachovaný ú čel, sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým
ustanovením.
6. Tá to zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každé s platnosťou originá lu pričom
jedno vyhotovenie obdrží objedná vateľ a jedno vyhotovenie dodá vateľ.
V Korytá rkach 21.01.2021
Za objedná vateľa:
....................................................
Starosta obce

Za poskytovateľa:
............................................................
Zá stupca poskytovateľa

