
Zmluva o poskytovaní služieb 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v platnom znení 

 
(ďalej len „zmluva“) 

 
Objednávateľ:   OBEC ĽUBOREČ 

Sí dlo     Ľuboreč  138, 985 11 Halič  
Zastu pený :    Mgr. Marčelom S upičom, starostom obče 

Bankove  spojenie:   Prima banka, a. s. 
IBAN:     SK78 5600 0000 0060 6785 9001 

SWIFT/BIC:    KOMASK2X 

IC O:     00 316 202 

DIC :     2021237174 

Tel.:     0903 547 601 

E-mail:    obeč@luboreč.sk  
 
(ďalej len „objedna vateľ“) 
 

a 

 

Poskytovateľ:    OBEC HALIČ 

Sí dlo     Uliča Mieru 68/66, 985 11 Halič  
Zastu pený :     Mgr. Alexandrom Udvardým, starostom obče   

Bankove  spojenie:    Prima banka, a. s.    

C í slo u č tu:     SK51 5600 0000 0060 0874 4001    
IC O:      00 316 091 

DIC :      2021237075      

Tel.:      0907 858 440 

E-mail:     starosta@obečhalič.sk      

(ďalej len „poskýtovateľ“) 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Zmluvne  straný, objedna vateľ na strane jednej a poskýtovateľ na strane druhej, uzatva raju  
na za klade § 269 ods. 2 Občhodne ho za konní ka tu to zmluvu o poskýtovaní  sluz ieb, 
v nadva znosti na aktua lný vý voj epidemiologičkej situa čie na u zemí  obče Ľuboreč  vývolanej 
s í rení m nove ho koronaví rusu SARS-CoV-2, ktorý  spo sobuje očhorenie COVID-19, s čieľom 
očhraný verejne ho zdravia, a to za nasleduju čičh podmienok ako aj v nadva znosti na 
uznesenie vla dý SR. č . 8/2021 zo dn a 17. 01. 2021.  
 

2. Poskýtovateľ sa zava zuje, z e zabezpeč í  výkona vanie odberu vzoriek biologičke ho materia lu 
a na slednu  diagnostiku infekč ne ho respirač ne ho očhorenia COVID-19, vývolane ho nový m 
koronaví rusom SARS-CoV-2 na objedna vateľom zriadenom odberovom mieste v obči 
Ľuboreč  (ďalej „OM“) – lokaliza čie  jednotlivý čh OM su  uvedene  v prí lohe tejto Zmluvý, a to 
prostrední čtvom antige nove ho testu (ďalej „diagnostičke  výs etrenie“ alebo „Sluz ba“), a to 
v rozsahu a spo sobom, ktore  su  uvedene  niz s ie v zmluve.  

 
Diagnostičke  výs etrenia bude poskýtovateľ výkona vať nasledovne: 

dn a  6.2.2021  – od 12:00 do 18:00 hodiný 
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3. Poskýtovateľ sa zava zuje, z e nebude výz adovať u hradu (aký koľvek poplatok) od oso b, ktore  
sa rozhodnu  výuz iť sluz bý MOM na diagnostiku infekč ne ho respirač ne ho očhorenia COVID-
19 prostrední čtvom antige nove ho testu (tj. poskýtovateľ nemo z e poz adovať za výkonanie 
diagnostičke ho výs etrenia od výs etrovanej osobý u hradu). 

 
4. Objedna vateľ sa zava zuje poskýtnu ť poskýtovateľovi pri plnení  jeho povinností  

výplý vaju čičh z tejto zmluvý potrebnu  su č innosť v rozsahu podľa tejto zmluvý a zaplatiť 
poskýtovateľovi dohodnutu  čenu. 

 
Čl. II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskýtovateľ sa zava zuje výkona vať diagnostičke  výs etrenia pre testovane  osobý, 
konkre tne sa zava zuje výkona vať tieto č innosti: 

 
a) zabezpeč iť prí tomnosť zdravotní čkeho persona lu v OM v dohodnutom č ase podľa ods. 

2 tohto č la nku zmluvý, 
b) prostrední čtvom zdravotní čkeho persona lu v dohodnutom č ase podľa ods. 2 tohto 

č la nku zmluvý odoberať vzorký biologičke ho materia lu sterom z nosohltanu, 
c) výhodnočovať odobratu  vzorku prostrední čtvom antige nove ho testu,   
d) informovať testovanu  osobu o vý sledku testu formou odovzdania potvrdenia 

o výkonaní  testu, 
e) nahla siť miestne prí slus ne mu regiona lnemu u radu verejne ho zdravotní čtva kaz dý  

pozití vný vý sledok prostrední čtvom aplika čie IS COVID, a to najnesko r do 3 tročh dní , 
f) nahla siť objedna vateľovi a Na rodne mu čentru zdravotní čkýčh informa čií  agregovane  

da ta o vý sledkočh testovania za kaz dý  den  testovania za predčha dzaju či výs etrovačí  
den  najnesko r do 3 dní , 

g) likvidovať osobne  u daje dotknutý čh oso b po splnení  u č elu plnenia predmetu tejto 
zmluvý,  

h) likvidovať vs etok odpad, ktorý  vznikol pri plnení  povinností  podľa tejto zmluvý 
v su lade s platný mi a u č inný mi pra vnými predpismi v oblasti odpadove ho 
hospoda rstva, 

i) plniť vs etký povinnosti, ktore  mu ako poskýtovateľovi zdravotnej starostlivosti 
výplý vaju  z prí slus ný čh pra vnýčh predpisov, 

j) pri spraču vaní  osobný čh u dajov testovaný čh oso b na u č elý plnenia predmetu tejto 
zmluvý postupovať (vra tane splnenia vs etký čh povinností  očhraný osobný čh u dajov 
tý kaju čičh sa samotne ho poskýtovateľa) v su lade s Nariadení m Euro pskeho 
Parlamentu a Radý (EU ) 2016/679 z 27. aprí la 2016 o očhrane fýzičký čh oso b pri 
spraču vaní  osobný čh u dajov a o voľnom pohýbe taký čhto u dajov, ktorý m sa zrus uje 
smerniča 95/46/ES (vs eobečne  nariadenie o očhrane u dajov) a za konom č . 18/2018 
Z. z. o očhrane osobný čh u dajov a o zmene a doplnení  niektorý čh za konov v znení  
neskors í čh predpisov, 
 

2. Diagnostičke  výs etrenia sa poskýtovateľ zava zuje výkona vať dn a 23. 01. 2021 v č ase od 
12:00 hod. do 18:00 hod. (ďalej len „dohodnutý  č as“) vo vs etký čh MOM.  
 

3. Poskýtovateľ sa zava zuje zabezpeč iť svoje materia lne a persona lne kapačitý tak, abý bol 
sčhopný  výkonať v dohodnutom č ase minima lne 440 diagnostičký čh výs etrení  v jednom 
OM denne.  
 

4. Poskýtovateľ bude odoberať vzorký biologičke ho materia lu minima lne v dohodnutom 
č ase osoba m, ktore  sa dostavia na odberove  miesto. 



5. Objedna vateľ sa zava zuje poskýtnu ť poskýtovateľovi potrebnu  su č innosť pre riadne 
plnenie povinností  poskýtovateľa výplý vaju čičh mu z tejto zmluvý, konkre tne sa zava zuje 
na vlastne  na kladý: 
a) zabezpeč iť poskýtovateľovi antige nove  setý, 
b) zabezpeč iť poskýtovateľovi čertifika tý alebo inu  formu potvrdenia o výkonanom 

antige novom teste, 
c) zabezpeč iť v dohodnutom č ase v OM administratí vnýčh pračovní kov (max. dvočh pre 

jedno OM, t. j. pre jeden odberný  tí m), 
d) dodať osobne  očhranne  prostriedký pre vs etký čh č lenov jednotlivý čh diagnostičký čh 

tí mov za u č elom plnenia povinností  podľa tejto zmluvý, 
e) zabezpeč iť priestorý urč ene  na zriadenie OM vra tane posu denia ičh vhodnosti miestne 

prí slus ný m RU VZ. 
 
Objedna vateľ zabezpeč í  poskýtovateľovi antige nove  testý a čertifika tý najnesko r v den  
zač iatku diagnostičke ho testovania do 07:00 hod. v jednotlivý čh MOM.  
 

6. Poskýtovateľ sa zava zuje pouz iť diagnostičke  setý vý luč ne na výkonanie diagnostičke ho 
výs etrenia podľa tejto zmluvý. Poskýtovateľ sa zava zuje vra tiť nepouz ite  diagnostičke  setý 
a čertifika tý objedna vateľovi po ukonč ení  testovania, kedý objedna vateľ  výzdvihne 
nepouz ite  diagnostičke  setý vo vs etký čh MOM na vlastne  na kladý čestou koordina tora 
odberne ho miesta. Su č asťou preberačieho protokolu bude výu č tovanie su hrnne ho poč tu 
dodaný čh diagnostičký čh setov a su hrnný  poč et výkonaný čh výs etrení . 
 

7. Poskýtovateľ výhlasuje, z e: 
a) je poskýtovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 4 pí sm. a) bod 3. za kona č . 578/2004 

Z.z. o poskýtovateľočh zdravotnej starostlivosti, zdravotní čkýčh pračovní kočh, 
stavovský čh organiza čia čh v zdravotní čtve a o zmene a doplnení  niektorý čh za konov 
v znení  neskors í čh predpisov, 

b) spl n a vs etký podmienký a poz iadavký v tejto zmluve stanovene  a z e je plne kompetentný  
tu to zmluvu uzatvoriť a sčhopný  riadne plniť v čelom rozsahu za va zký v nej obsiahnute , 

c) vedome nezamlč al objedna vateľovi z iadne informa čie vo vzťahu k sčhopnosti 
poskýtovateľa poskýtovať Sluz bu podľa tejto zmluvý alebo take  informa čie, ktore  bý 
podstatne zmenili alebo ovplývnili rozhodnutie objedna vateľa uzatvoriť tu to zmluvu. 
 

8. Poskýtovateľ sa zava zuje výkona vať diagnostičke  výs etrenie v su lade so vs eobečne 
za va zný mi pra vnými predpismi Slovenskej republiký a Metodikou k testovaniu formou 
antige nový čh testov, ktora  je zverejnena  na webovom sí dle Ministerstva zdravotní čtva SR 
tak, abý mohol býť dosiahnutý  u č el pouz itia vzorký na diagnostiku, najma  dodrz iavať 
podmienký pouz itia diagnostičke ho setu, manipula čie s odberový m materia lom, 
podmienok odberu, očhranu čhra nený čh u dajov o testovanej osobe a za tý mto u č elom 
riadne usmerniť testovanu  osobu k su č innosti. 

 
9. Poskýtovateľ zabezpeč í  riadne označ enie kaz dej odobratej vzorký testovanej osobý a jej 

nespočhýbniteľne  spa rovanie s testovanou osobou. 
 
10. Poskýtovateľ zaznamena va u daje o testovaný čh osoba čh do samostatne ho formula ra, v 

ktorom bude uvedene  poradove  č í slo, meno a priezvisko, rodne  č í slo, býdlisko a telefo nne 
č í slo osobý.  

 



11. Objedna vateľ označ í  výdaný  čertifika t alebo potvrdenie o výkonaní  testu svojou peč iatkou 
(alebo ak nema  peč iatku tak aspon  nezameniteľný m označ ení m odberne ho miesta – napr. 
v tvare Mesto/č í slo odberove ho miesta)  a podpisom poverenej osobý. 

 
12. Poskýtovateľ je povinný  výkona vať diagnostičke  výs etrenie riadne a odborne v su lade 

s poz iadavkami pri zohľadnení  su č asný čh poznatkov leka rskej vedý a v su lade so 
s tandardný mi diagnostičký mi postupmi pri zohľadnení  individua lneho stavu testovanej 
osobý a s prihliadnutí m na tečhničke  parametre odberove ho materia lu. 

 
13. Diagnostičke  výs etrenie je výkonane  spra vne, ak bolo výkonane  s potrebnou odbornou 

starostlivosťou, pri dodrz aní  vs etký čh bezpeč nostno-tečhničký čh opatrení , ktore  su  pri 
takomto odbere a diagnostike potrebne  (najma  vzorka nesmie býť kontaminovana , musí  
býť odobrata  zo spra vneho miesta a musí  býť spra vne priradena  testovanej osobe). 

 
14. Za odber a spra vnosť vý sledku diagnostičke ho výs etrenia zodpoveda  poskýtovateľ 

v miere, aka  sa da  prič í tať s pečifičite a senzitivite antige nový čh testov. Objedna vateľ berie 
na vedomie, z e poskýtovateľ nezodpoveda  za aku koľvek s kodu spo sobenu  
objedna vateľovi alebo tretí m osoba m prí padný m s í rení m infekč ne ho respirač ne ho 
očhorenia COVID-19, vývolane ho nový m koronaví rusom SARS-CoV-2, spo sobenou 
falos nou negativitou na za klade antige nový čh testov.  

 
15. Objedna vateľ nezodpoveda  za omes kanie a prí padnu  s kodu spo sobenu  nesplnení m 

za va zkov zo straný tretí čh subjektov, najma , no nielen tý m, z e tretia osoba riadne a vč as 
nedoda  diagnostičke  setý pre u č el plnenia predmetu tejto zmluvý.  

 
16. Poskýtovateľ sa zava zuje bez zbýtoč ne ho odkladu podať na z iadosť objedna vateľa spra vu 

o priebehu diagnostičký čh výs etrení  a informovať ho o nový čh skutoč nostiačh, ktore  výs li 
v su vislosti s diagnostičký mi výs etreniami najavo, najma  sa poskýtovateľ zava zuje, z e 
bude objedna vateľa bez zbýtoč ne ho odkladu informovať o zistený čh nedostatkočh pri 
výkona vaní  diagnostičký čh výs etrení . Zmluvne  straný výnaloz ia vo vza jomnej su č innosti 
vs etko potrebne  u silie na ičh odstra nenie.  
 

17. Poskýtovateľ sa zava zuje, z e pri plnení  za va zkov podľa tejto zmluvý bude bez zbýtoč ne ho 
odkladu preroku vať s objedna vateľom vs etký ota zký, ktore  bý mohli negatí vne ovplývniť 
priebeh a vý sledok sledovaný  touto zmluvou a z e mu bude oznamovať vs etký okolnosti, 
ktore  bý mohli ohroziť opra vnený  za ujem objedna vateľa a iničiatí vne da vať na vrhý na 
odvra tenie tejto hrozbý. 

 

Čl. III 
Cena plnenia a platobné podmienky 

1. Zmluvne  straný sa dohodli, z e objedna vateľ zaplatí  poskýtovateľovi za riadne plnenie 
predmetu tejto zmluvý odmenu vo vý s ke 550,- EUR za jedno zriadene  MOM za testovačí  den . 
 

2. V čene podľa bodu 1 tohto č la nku zmluvý su  zahrnute  vs etký a ake koľvek na kladý 
poskýtovateľa výnaloz ene  na plnenie predmetu tejto zmluvý. 

 
3. Poskýtovateľ ma  pra vo na odplatu v zmýsle C l. III bodu 1. tejto zmluvý aj v tom prí pade, ak 

sa zrealizuje mens í  poč et výs etrení  ako je  uvedene  v C l. II bode 3. tejto zmluvý za 
predpokladu, z e mens í  poč et testov bude zrealizovaný  nie z do vodu na strane poskýtovateľa. 
V prí pade, ak bude mens í  poč et diagnostičký čh výs etrení  realizovaný  z do vodu na strane 



poskýtovateľa, objedna vateľ je opra vnený  alikvotne zní z iť vý s ku odmený podľa poč tu rea lne 
výkonaný čh diagnostičký čh výs etrení  v jednom MOM.  

 
4. Objedna vateľ uhradí  poskýtovateľovi odplatu podľa bodu 1 tohto č la nku tejto zmluvý na 

za klade faktu rý výstavenej poskýtovateľom najnesko r do 15. dn a odo dn a ukonč enia tejto 
zmluvý so splatnosťou 14 kalenda rnýčh dní  odo dn a jej doruč enia, za predpokladu, z e 
poskýtovateľ doruč il Objedna vateľovi faktu ru, ktora  bude spl n ať na lez itosti podľa bodu 5. 
tohto č la nku tejto zmluvý.  

 
5. Faktu ra musí  obsahovať vs etký na lez itosti dan ove ho a u č tovne ho dokladu podľa pra vneho 

poriadku Slovenskej republiký. Prí lohou faktu rý je zoznam dní  a hodí n, poč as ktorý čh 
prebiehalo plnenie zmluvý.  

 
6. Pokiaľ faktu ra nebude obsahovať predpí sane  alebo dohodnute  na lez itosti, vra tane prí loh, 

objedna vateľ je opra vnený  vra tiť ju poskýtovateľovi bez u hradý na opravu alebo doplnenie, 
prič om sa nedostane do omes kania so splnení m svojho pen az ne ho za va zku voč i 
poskýtovateľovi. Doruč ení m opravenej alebo doplnenej faktu rý plýnie nova  lehota splatnosti. 

 
7. Objedna vateľ je opra vnený  výkona vať kontrolu dodrz iavania ustanovení  tejto zmluvý. Pri 

zistení  nedostatkov je poskýtovateľ povinný  výkonať neodkladne  opatrenia na zabezpeč enie 
odstra nenia nedostatkov a  su lad s touto zmluvou a  platný mi pra vnými predpismi 
Slovenskej republiký.  

 

Čl. IV. 
Vyššia moc 

1. Z iadna zo zmluvný čh stra n nebude zodpovedna  za nedodrz anie za va zkov, pokiaľ toto 
nedodrz anie vznikne v do sledku vonkajs í čh udalostí , ktore  nemohli býť ovplývnene  
zmluvný mi stranami alebo nimi predví dane .  Pre u č elý tejto zmluvý sa za výs s iu moč 
povaz uju  skutoč nosti od zmluvný čh stra n neza visle  a zmluvný mi stranami objektí vne 
neovplývniteľne , napr.: vojna, mobiliza čia, povstanie, genera lný s trajk, z ivelne  pohromý 
a pod. Lehotý uvedene  v tejto zmluve alebo za kone sa na č as trvania skutoč nosti označ enej 
ako výs s ia moč doč asne pozastavuju ; s presný m označ ení m ičh zač iatku a čharakteru. Po 
skonč ení  trvania skutoč nosti označ enej ako výs s ia moč plýnu  pozastavene  lehotý plýnule 
ďalej s tý m, z e nadva zuju  na č asť leho t uz  uplýnulý čh pred ičh pozastavení m v do sledku 
výs s ej moči. 
 

2. Obidve zmluvne  straný sa zava zuju  bezodkladne si vza jomne ozna miť zač iatok a 
konieč ”výs s ej moči”. 

 
Čl. V. 

Mlčanlivosť 

1. Zmluvne  straný sa dohodli, z e vs etký skutoč nosti, informa čie a u daje, o ktorý čh sa 
poskýtovateľ dozvie pri výkona vaní  diagnostičký čh výs etrení  su  povaz ovane  za do verne  
informa čie, o ktorý čh su  obe zmluvne  straný zava zuju  začhova vať mlč anlivosť, pokiaľ 
pra vný predpis platný  a u č inný  na u zemí  Slovenskej republiký alebo pí somna  dohoda 
zmluvný čh stra n nestanovuje inak. Tento za va zok zahr n a povinnosť začhova vať 
mlč anlivosť o osobný čh u dajočh testovaný čh oso b. Povinnosť mlč anlivosti podľa tohto 
č la nku trva  aj po zrus ení  alebo za niku tejto zmluvý. 
 

2. Zmluvne  straný sa zava zuju , z e do verne  informa čie bez predčha dzaju čeho pí somne ho 
su hlasu druhej zmluvnej straný nevýuz iju  pre seba a/alebo pre tretie osobý, neposkýtnu  



tretí m osoba m a ani neumoz nia prí stup tretí čh oso b k do verný m informa čia m, pokiaľ ta to 
zmluva neustanovuje inak. Ak zmluvna  strana aký mkoľvek spo sobom porus í  povinnosť 
mlč anlivosti podľa tohto č la nku zmluvý, je druhej zmluvnej strane povinna  nahradiť tý m 
spo sobenu  s kodu v plnej vý s ke.  
 

3. Zmluvne  straný sa dohodli, z e musia zabezpeč iť, abý sa povinnosť mlč anlivosti 
výplý vaju ča z tohto č la nku zmluvý vzťahovala aj na osobý, ktore  realizuju  pra va a 
povinnosti z tejto zmluvý výplý vaju če.  

 
Čl. VI. 

Trvanie zmluvy 

1. Zmluva sa uzatva ra na dobu urč itu , t. j. objedna vateľ sa zava zuje sluz bý podľa tejto zmluvý 
poskýtovať objedna vateľovi dn a 6.2.2021 v č ase od 12:00 hod. do 18:00 hod. 
 

2. Zmluvný  vzťah zaloz ený  touto zmluvou moz no skonč iť dohodou zmluvný čh stra n alebo 
odstu pení m od tejto zmluvý. 

 
3. Zmluvu je moz ne  ukonč iť na za klade vza jomnej dohodý zmluvný čh stra n ku dn u 

uvedenom v dohode.  
 
4. Ak poskýtovateľ podstatne porus í  niektoru  zo svojičh povinností  podľa tejto zmluvý (v 

prí pade, ak porus í  svoje povinnosti stanovene  v č l. 1 bod 2, v č la nku 2 tejto zmluvý) alebo 
ak sa ake koľvek výhla senia poskýtovateľa v tejto zmluve uka z u býť nepravdive , 
zava dzaju če alebo neu plne , je objedna vateľ opra vnený  od tejto zmluvý odstu piť. 
Odstu pení m od zmluvý nezanikaju  odstupuju čej zmluvnej strane uz  vzniknute  na roký, ani 
na roký na na hradu vzniknutej s kodý, vra tane s kodý vzniknutej v do sledku odstu penia od 
zmluvý. 

 
5. Odstu penie od zmluvý podľa bodu 4 tohto č la nku zmluvý musí  mať pí somnu  formu, musí  

býť preuka zateľne doruč ene  druhej zmluvnej strane a musí  v n om býť uvedený  konkre tný 
do vod odstu penia, inak je neplatne . U č inký odstu penia od zmluvý nasta vaju  okamihom 
doruč enia odstu penia druhej zmluvnej strane. 

 
6. Poskýtovateľ sa zava zuje, z e pred ukonč ení m tejto zmluvý upozorní  objedna vateľa na 

vs etký opatrenia potrebne  na to, abý sa zabra nilo vzniku s kodý bezprostredne hroziačej 
objedna vateľovi nedokonč ení m niektorej z č inností  podľa tejto zmluvý. 

 
7. Ak zmluvný  vzťah medzi zmluvný mi stranami zanikne odstu pení m od tejto zmluvý alebo 

iný m spo sobom, ktorý  pripu s ťaju  ustanovenia tejto zmluvý alebo prí slus ne  ustanovenia 
Občhodne ho za konní ka, nepouz ite  diagnostičke  setý je poskýtovateľ povinný  odovzdať 
objedna vateľovi do 5 dní  odo dn a za niku zmluvne ho vzťahu. 

 
VII.  

Zmluvné pokuty 

1. V prí pade porus enia ustanovenia č la nku 2 bod 6, č la nku 6 bod 7 tejto zmluvý tejto zmluvý 
ma  objedna vateľ na rok na u hradu zmluvnej pokutý vo vý s ke 50 Eur, za kaz dý  aj zač atý  
den  omes kania s odovzdaní m nepouz itý čh diagnostičký čh setov a čertifika tov spa ť 
objedna vateľovi. 

 
2. Uhradení m zmluvnej pokutý podľa tohto č la nku nie je  dotknute  pra vo objedna vateľa na 

na hradu spo sobnej s kodý ani pra vo objedna vateľa na odstu penie od tejto zmluvý.  



 
VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1.     Pra va a povinnosti zmluvný čh stra n výplý vaju če z tejto zmluvý a v tejto zmluve bliz s ie 
neupravene , sa riadia prí slus ný mi ustanoveniami  za kona č . 513/1991 Zb. Občhodne ho 
za konní ka. 

 
2.  Ake koľvek zmený a doplnký k tejto zmluve mo z u býť výhotovene  iba pí somne, vo forme 

dodatkov a musia býť odsu hlasene  obidvomi zmluvný mi stranami. 
 
3.  Zmluvne  straný zmluvu preč í tali a jej obsahu porozumeli. Výhlasuju , z e zmluva je 

prejavom ičh slobodnej vo le, nie je uzatvorena  v tiesni a ani za na padne nevý hodný čh 
podmienok. Na znak su hlasu s jej obsahom zmluvu vlastnoruč ne podpisuju . 

 
3. Zmluva nadobu da platnosť dn om jej podpisu oboma zmluvný mi stranami a u č innosť 

dn om nasleduju čim po dni jej zverejnenia v su lade so znení m § 47a ods. 1 za kona č . 
40/1964 Zb. Obč ianský za konní k v znení  neskors í čh predpisov. 
 

4. Ak sa preuka z e, z e niektore  z ustanovení  zmluvý (alebo jeho č asť) je neplatne  a/alebo 
neu č inne , a do vod tejto neplatnosti sa nevzťahuje na čelu  zmluvu, nema  taka to 
neplatnosť a/alebo neu č innosť za na sledok neplatnosť a/alebo neu č innosť ďals í čh 
ustanovení  zmluvý, alebo samotnej zmluvý. V takomto prí pade sa obe zmluvne  straný 
zava zuju  bez zbýtoč ne ho odkladu nahradiť take to ustanovenie (jeho č asť) nový m tak, 
abý bol začhovaný  u č el, sledovaný  uzavretí m zmluvý a dotknutý m ustanovení m.  

 
5. Ta to zmluva je výhotovena  v 3 výhotoveniačh, kaz de  s platnosťou origina lu, prič om tri 

výhotovenia obdrz í  objedna vateľ a jedno výhotovenie doda vateľ.  
 
 

Za objedna vateľa:      Za poskýtovateľa: 
 

V Ľuboreč i dn a 5.2.2021    V Halič i dn a 5.2.2021 

 
     
 
 
 

 
 
 Mgr. Marčel S upiča      Mgr. Alexander Udvardý 

     starosta obče                     starosta obče  

 
 
 
 
 
 
Prí loha č . 1: Lokaliza čie  jednotlivý čh MOM 

Prí loha č . 2 kalkula čia čený 


