
Zmluva o poskytovaní služieb 

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

 
(ďalej len „zmluva“) 

 
Objednávateľ:   OBEC MAŠKOVÁ 

Sí dlo     Maš kova  76, 985 11 Halič  
Zaštu pený :    Ing. Bronišlavou Brablečovou, štaroštkou obče 

Bankove  špojenie:   Prima banka, a. š. 
IBAN:     SK78 5600 0000 0060 0965 9001 

SWIFT/BIC:    KOMASK2X 

IC O:     00 316 229 

DIC :     2021237196 

Tel.:     0911 951 775 

E-mail:      
 
(ďalej len „objedna vateľ“) 
 

a 

 

Poskytovateľ:    OBEC HALIČ 

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

Bankove  špojenie:    Prima banka, a. š.    

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

DIC :      2021237075      

Tel.:      0907 858 440 

E-mail:     štarošta@obečhalič.šk      

(ďalej len „poškýtovateľ“) 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Zmluvne  štraný, objedna vateľ na štrane jednej a poškýtovateľ na štrane druhej, uzatva raju  
na za klade § 269 odš. 2 Občhodne ho za konní ka tu to zmluvu o poškýtovaní  šluz ieb, 
v nadva znošti na aktua lný vý voj epidemiologičkej šitua čie na u zemí  obče Ľuboreč  vývolanej 
š í rení m nove ho koronaví rušu SARS-CoV-2, ktorý  špo šobuje očhorenie COVID-19, š čieľom 
očhraný verejne ho zdravia, a to za našleduju čičh podmienok ako aj v nadva znošti na 
uznešenie vla dý SR. č . 8/2021 zo dn a 17. 01. 2021.  
 

2. Poškýtovateľ ša zava zuje, z e zabezpeč í  výkona vanie odberu vzoriek biologičke ho materia lu 
a na šlednu  diagnoštiku infekč ne ho rešpirač ne ho očhorenia COVID-19, vývolane ho nový m 
koronaví rušom SARS-CoV-2 na objedna vateľom zriadenom odberovom miešte v obči 
Ľuboreč  (ďalej „OM“) – lokaliza čie  jednotlivý čh OM šu  uvedene  v prí lohe tejto Zmluvý, a to 
proštrední čtvom antige nove ho teštu (ďalej „diagnoštičke  výš etrenie“ alebo „Sluz ba“), a to 
v rozšahu a špo šobom, ktore  šu  uvedene  niz š ie v zmluve.  

 
Diagnoštičke  výš etrenia bude poškýtovateľ výkona vať našledovne: 

dn a  6.2. 2021  – od 12:00 do 18:00 hodiný 

mailto:starosta@obechalic.sk


3. Poškýtovateľ ša zava zuje, z e nebude výz adovať u hradu (aký koľvek poplatok) od ošo b, ktore  
ša rozhodnu  výuz iť šluz bý MOM na diagnoštiku infekč ne ho rešpirač ne ho očhorenia COVID-
19 proštrední čtvom antige nove ho teštu (tj. poškýtovateľ nemo z e poz adovať za výkonanie 
diagnoštičke ho výš etrenia od výš etrovanej ošobý u hradu). 

 
4. Objedna vateľ ša zava zuje poškýtnu ť poškýtovateľovi pri plnení  jeho povinnoští  

výplý vaju čičh z tejto zmluvý potrebnu  šu č innošť v rozšahu podľa tejto zmluvý a zaplatiť 
poškýtovateľovi dohodnutu  čenu. 

 
Čl. II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poškýtovateľ ša zava zuje výkona vať diagnoštičke  výš etrenia pre teštovane  ošobý, 
konkre tne ša zava zuje výkona vať tieto č innošti: 

 
a) zabezpeč iť prí tomnošť zdravotní čkeho peršona lu v OM v dohodnutom č aše podľa odš. 

2 tohto č la nku zmluvý, 
b) proštrední čtvom zdravotní čkeho peršona lu v dohodnutom č aše podľa odš. 2 tohto 

č la nku zmluvý odoberať vzorký biologičke ho materia lu šterom z nošohltanu, 
c) výhodnočovať odobratu  vzorku proštrední čtvom antige nove ho teštu,   
d) informovať teštovanu  ošobu o vý šledku teštu formou odovzdania potvrdenia 

o výkonaní  teštu, 
e) nahla šiť mieštne prí šluš ne mu regiona lnemu u radu verejne ho zdravotní čtva kaz dý  

pozití vný vý šledok proštrední čtvom aplika čie IS COVID, a to najneško r do 3 tročh dní , 
f) nahla šiť objedna vateľovi a Na rodne mu čentru zdravotní čkýčh informa čií  agregovane  

da ta o vý šledkočh teštovania za kaz dý  den  teštovania za predčha dzaju či výš etrovačí  
den  najneško r do 3 dní , 

g) likvidovať ošobne  u daje dotknutý čh ošo b po šplnení  u č elu plnenia predmetu tejto 
zmluvý,  

h) likvidovať vš etok odpad, ktorý  vznikol pri plnení  povinnoští  podľa tejto zmluvý 
v šu lade š platný mi a u č inný mi pra vnými predpišmi v oblašti odpadove ho 
hošpoda rštva, 

i) plniť vš etký povinnošti, ktore  mu ako poškýtovateľovi zdravotnej štaroštlivošti 
výplý vaju  z prí šluš ný čh pra vnýčh predpišov, 

j) pri špraču vaní  ošobný čh u dajov teštovaný čh ošo b na u č elý plnenia predmetu tejto 
zmluvý poštupovať (vra tane šplnenia vš etký čh povinnoští  očhraný ošobný čh u dajov 
tý kaju čičh ša šamotne ho poškýtovateľa) v šu lade š Nariadení m Euro pškeho 
Parlamentu a Radý (EU ) 2016/679 z 27. aprí la 2016 o očhrane fýzičký čh ošo b pri 
špraču vaní  ošobný čh u dajov a o voľnom pohýbe taký čhto u dajov, ktorý m ša zruš uje 
šmerniča 95/46/ES (vš eobečne  nariadenie o očhrane u dajov) a za konom č . 18/2018 
Z. z. o očhrane ošobný čh u dajov a o zmene a doplnení  niektorý čh za konov v znení  
neškorš í čh predpišov, 
 

2. Diagnoštičke  výš etrenia ša poškýtovateľ zava zuje výkona vať dn a 23. 01. 2021 v č aše od 
12:00 hod. do 18:00 hod. (ďalej len „dohodnutý  č aš“) vo vš etký čh MOM.  
 

3. Poškýtovateľ ša zava zuje zabezpeč iť švoje materia lne a peršona lne kapačitý tak, abý bol 
ščhopný  výkonať v dohodnutom č aše minima lne 350 diagnoštičký čh výš etrení  v jednom 
OM denne.  
 

4. Poškýtovateľ bude odoberať vzorký biologičke ho materia lu minima lne v dohodnutom 
č aše ošoba m, ktore  ša doštavia na odberove  miešto. 



5. Objedna vateľ ša zava zuje poškýtnu ť poškýtovateľovi potrebnu  šu č innošť pre riadne 
plnenie povinnoští  poškýtovateľa výplý vaju čičh mu z tejto zmluvý, konkre tne ša zava zuje 
na vlaštne  na kladý: 
a) zabezpeč iť poškýtovateľovi antige nove  šetý, 
b) zabezpeč iť poškýtovateľovi čertifika tý alebo inu  formu potvrdenia o výkonanom 

antige novom tešte, 
c) zabezpeč iť v dohodnutom č aše v OM adminištratí vnýčh pračovní kov (max. dvočh pre 

jedno OM, t. j. pre jeden odberný  tí m), 
d) dodať ošobne  očhranne  proštriedký pre vš etký čh č lenov jednotlivý čh diagnoštičký čh 

tí mov za u č elom plnenia povinnoští  podľa tejto zmluvý, 
e) zabezpeč iť prieštorý urč ene  na zriadenie OM vra tane pošu denia ičh vhodnošti mieštne 

prí šluš ný m RU VZ. 
 
Objedna vateľ zabezpeč í  poškýtovateľovi antige nove  teštý a čertifika tý najneško r v den  
zač iatku diagnoštičke ho teštovania do 07:00 hod. v jednotlivý čh MOM.  
 

6. Poškýtovateľ ša zava zuje pouz iť diagnoštičke  šetý vý luč ne na výkonanie diagnoštičke ho 
výš etrenia podľa tejto zmluvý. Poškýtovateľ ša zava zuje vra tiť nepouz ite  diagnoštičke  šetý 
a čertifika tý objedna vateľovi po ukonč ení  teštovania, kedý objedna vateľ  výzdvihne 
nepouz ite  diagnoštičke  šetý vo vš etký čh MOM na vlaštne  na kladý češtou koordina tora 
odberne ho miešta. Su č ašťou preberačieho protokolu bude výu č tovanie šu hrnne ho poč tu 
dodaný čh diagnoštičký čh šetov a šu hrnný  poč et výkonaný čh výš etrení . 
 

7. Poškýtovateľ výhlašuje, z e: 
a) je poškýtovateľom zdravotnej štaroštlivošti podľa § 4 pí šm. a) bod 3. za kona č . 578/2004 

Z.z. o poškýtovateľočh zdravotnej štaroštlivošti, zdravotní čkýčh pračovní kočh, 
štavovšký čh organiza čia čh v zdravotní čtve a o zmene a doplnení  niektorý čh za konov 
v znení  neškorš í čh predpišov, 

b) špl n a vš etký podmienký a poz iadavký v tejto zmluve štanovene  a z e je plne kompetentný  
tu to zmluvu uzatvoriť a ščhopný  riadne plniť v čelom rozšahu za va zký v nej obšiahnute , 

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

8. Poškýtovateľ ša zava zuje výkona vať diagnoštičke  výš etrenie v šu lade šo vš eobečne 
za va zný mi pra vnými predpišmi Slovenškej republiký a Metodikou k teštovaniu formou 
antige nový čh teštov, ktora  je zverejnena  na webovom ší dle Miništerštva zdravotní čtva SR 
tak, abý mohol býť došiahnutý  u č el pouz itia vzorký na diagnoštiku, najma  dodrz iavať 
podmienký pouz itia diagnoštičke ho šetu, manipula čie š odberový m materia lom, 
podmienok odberu, očhranu čhra nený čh u dajov o teštovanej ošobe a za tý mto u č elom 
riadne ušmerniť teštovanu  ošobu k šu č innošti. 

 
9. Poškýtovateľ zabezpeč í  riadne označ enie kaz dej odobratej vzorký teštovanej ošobý a jej 

nešpočhýbniteľne  špa rovanie š teštovanou ošobou. 
 
10. Poškýtovateľ zaznamena va u daje o teštovaný čh ošoba čh do šamoštatne ho formula ra, v 

ktorom bude uvedene  poradove  č í šlo, meno a priezviško, rodne  č í šlo, býdliško a telefo nne 
č í šlo ošobý.  

 



11. Objedna vateľ označ í  výdaný  čertifika t alebo potvrdenie o výkonaní  teštu švojou peč iatkou 
(alebo ak nema  peč iatku tak ašpon  nezameniteľný m označ ení m odberne ho miešta – napr. 
v tvare Mešto/č í šlo odberove ho miešta)  a podpišom poverenej ošobý. 

 
12. Poškýtovateľ je povinný  výkona vať diagnoštičke  výš etrenie riadne a odborne v šu lade 

š poz iadavkami pri zohľadnení  šu č ašný čh poznatkov leka rškej vedý a v šu lade šo 
š tandardný mi diagnoštičký mi poštupmi pri zohľadnení  individua lneho štavu teštovanej 
ošobý a š prihliadnutí m na tečhničke  parametre odberove ho materia lu. 

 
13. Diagnoštičke  výš etrenie je výkonane  špra vne, ak bolo výkonane  š potrebnou odbornou 

štaroštlivošťou, pri dodrz aní  vš etký čh bezpeč noštno-tečhničký čh opatrení , ktore  šu  pri 
takomto odbere a diagnoštike potrebne  (najma  vzorka nešmie býť kontaminovana , muší  
býť odobrata  zo špra vneho miešta a muší  býť špra vne priradena  teštovanej ošobe). 

 
14. Za odber a špra vnošť vý šledku diagnoštičke ho výš etrenia zodpoveda  poškýtovateľ 

v miere, aka  ša da  prič í tať š pečifičite a šenzitivite antige nový čh teštov. Objedna vateľ berie 
na vedomie, z e poškýtovateľ nezodpoveda  za aku koľvek š kodu špo šobenu  
objedna vateľovi alebo tretí m ošoba m prí padný m š í rení m infekč ne ho rešpirač ne ho 
očhorenia COVID-19, vývolane ho nový m koronaví rušom SARS-CoV-2, špo šobenou 
faloš nou negativitou na za klade antige nový čh teštov.  

 
15. Objedna vateľ nezodpoveda  za omeš kanie a prí padnu  š kodu špo šobenu  nešplnení m 

za va zkov zo štraný tretí čh šubjektov, najma , no nielen tý m, z e tretia ošoba riadne a vč aš 
nedoda  diagnoštičke  šetý pre u č el plnenia predmetu tejto zmluvý.  

 
16. Poškýtovateľ ša zava zuje bez zbýtoč ne ho odkladu podať na z iadošť objedna vateľa špra vu 

o priebehu diagnoštičký čh výš etrení  a informovať ho o nový čh škutoč noštiačh, ktore  výš li 
v šu višlošti š diagnoštičký mi výš etreniami najavo, najma  ša poškýtovateľ zava zuje, z e 
bude objedna vateľa bez zbýtoč ne ho odkladu informovať o zištený čh nedoštatkočh pri 
výkona vaní  diagnoštičký čh výš etrení . Zmluvne  štraný výnaloz ia vo vza jomnej šu č innošti 
vš etko potrebne  u šilie na ičh odštra nenie.  
 

17. Poškýtovateľ ša zava zuje, z e pri plnení  za va zkov podľa tejto zmluvý bude bez zbýtoč ne ho 
odkladu preroku vať š objedna vateľom vš etký ota zký, ktore  bý mohli negatí vne ovplývniť 
priebeh a vý šledok šledovaný  touto zmluvou a z e mu bude oznamovať vš etký okolnošti, 
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  štraný ša dohodli, z e objedna vateľ zaplatí  poškýtovateľovi za riadne plnenie 
predmetu tejto zmluvý odmenu vo vý š ke 437,50 EUR za jedno zriadene  MOM za teštovačí  
den . 
 

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

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

ša zrealizuje menš í  poč et výš etrení  ako je  uvedene  v C l. II bode 3. tejto zmluvý za 
predpokladu, z e menš í  poč et teštov bude zrealizovaný  nie z do vodu na štrane poškýtovateľa. 
V prí pade, ak bude menš í  poč et diagnoštičký čh výš etrení  realizovaný  z do vodu na štrane 



poškýtovateľa, objedna vateľ je opra vnený  alikvotne zní z iť vý š ku odmený podľa poč tu rea lne 
výkonaný čh diagnoštičký čh výš etrení  v jednom MOM.  

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

za klade faktu rý výštavenej poškýtovateľom najneško r do 15. dn a odo dn a ukonč enia tejto 
zmluvý šo šplatnošťou 14 kalenda rnýčh dní  odo dn a jej doruč enia, za predpokladu, z e 
poškýtovateľ doruč il Objedna vateľovi faktu ru, ktora  bude špl n ať na lez itošti podľa bodu 5. 
tohto č la nku tejto zmluvý.  

 
5. Faktu ra muší  obšahovať vš etký na lez itošti dan ove ho a u č tovne ho dokladu podľa pra vneho 

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

 
6. Pokiaľ faktu ra nebude obšahovať predpí šane  alebo dohodnute  na lez itošti, vra tane prí loh, 

objedna vateľ je opra vnený  vra tiť ju poškýtovateľovi bez u hradý na opravu alebo doplnenie, 
prič om ša nedoštane do omeš kania šo šplnení m švojho pen az ne ho za va zku voč i 
poškýtovateľovi. Doruč ení m opravenej alebo doplnenej faktu rý plýnie nova  lehota šplatnošti. 

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

zištení  nedoštatkov je poškýtovateľ povinný  výkonať neodkladne  opatrenia na zabezpeč enie 
odštra nenia nedoštatkov a  šu lad š touto zmluvou a  platný mi pra vnými predpišmi 
Slovenškej republiký.  

 

Čl. IV. 
Vyššia moc 

1. Z iadna zo zmluvný čh štra n nebude zodpovedna  za nedodrz anie za va zkov, pokiaľ toto 
nedodrz anie vznikne v do šledku vonkajš í čh udaloští , ktore  nemohli býť ovplývnene  
zmluvný mi štranami alebo nimi predví dane .  Pre u č elý tejto zmluvý ša za výš š iu moč 
povaz uju  škutoč nošti od zmluvný čh štra n neza višle  a zmluvný mi štranami objektí vne 
neovplývniteľne , napr.: vojna, mobiliza čia, povštanie, genera lný š trajk, z ivelne  pohromý 
a pod. Lehotý uvedene  v tejto zmluve alebo za kone ša na č aš trvania škutoč nošti označ enej 
ako výš š ia moč doč ašne pozaštavuju ; š prešný m označ ení m ičh zač iatku a čharakteru. Po 
škonč ení  trvania škutoč nošti označ enej ako výš š ia moč plýnu  pozaštavene  lehotý plýnule 
ďalej š tý m, z e nadva zuju  na č ašť leho t uz  uplýnulý čh pred ičh pozaštavení m v do šledku 
výš š ej moči. 
 

2. Obidve zmluvne  štraný ša zava zuju  bezodkladne ši vza jomne ozna miť zač iatok a 
konieč ”výš š ej moči”. 

 
Čl. V. 

Mlčanlivosť 

1. Zmluvne  štraný ša dohodli, z e vš etký škutoč nošti, informa čie a u daje, o ktorý čh ša 
poškýtovateľ dozvie pri výkona vaní  diagnoštičký čh výš etrení  šu  povaz ovane  za do verne  
informa čie, o ktorý čh šu  obe zmluvne  štraný zava zuju  začhova vať mlč anlivošť, pokiaľ 
pra vný predpiš platný  a u č inný  na u zemí  Slovenškej republiký alebo pí šomna  dohoda 
zmluvný čh štra n neštanovuje inak. Tento za va zok zahr n a povinnošť začhova vať 
mlč anlivošť o ošobný čh u dajočh teštovaný čh ošo b. Povinnošť mlč anlivošti podľa tohto 
č la nku trva  aj po zruš ení  alebo za niku tejto zmluvý. 
 

2. Zmluvne  štraný ša zava zuju , z e do verne  informa čie bez predčha dzaju čeho pí šomne ho 
šu hlašu druhej zmluvnej štraný nevýuz iju  pre šeba a/alebo pre tretie ošobý, nepoškýtnu  



tretí m ošoba m a ani neumoz nia prí štup tretí čh ošo b k do verný m informa čia m, pokiaľ ta to 
zmluva neuštanovuje inak. Ak zmluvna  štrana aký mkoľvek špo šobom poruš í  povinnošť 
mlč anlivošti podľa tohto č la nku zmluvý, je druhej zmluvnej štrane povinna  nahradiť tý m 
špo šobenu  š kodu v plnej vý š ke.  
 

3. Zmluvne  štraný ša dohodli, z e mušia zabezpeč iť, abý ša povinnošť mlč anlivošti 
výplý vaju ča z tohto č la nku zmluvý vzťahovala aj na ošobý, ktore  realizuju  pra va a 
povinnošti z tejto zmluvý výplý vaju če.  

 
Čl. VI. 

Trvanie zmluvy 

1. Zmluva ša uzatva ra na dobu urč itu , t. j. objedna vateľ ša zava zuje šluz bý podľa tejto zmluvý 
poškýtovať objedna vateľovi dn a 6.2. 2021 v č aše od 12:00 hod. do 18:00 hod. 
 

2. Zmluvný  vzťah zaloz ený  touto zmluvou moz no škonč iť dohodou zmluvný čh štra n alebo 
odštu pení m od tejto zmluvý. 

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

uvedenom v dohode.  
 
4. Ak poškýtovateľ podštatne poruš í  niektoru  zo švojičh povinnoští  podľa tejto zmluvý (v 

prí pade, ak poruš í  švoje povinnošti štanovene  v č l. 1 bod 2, v č la nku 2 tejto zmluvý) alebo 
ak ša ake koľvek výhla šenia poškýtovateľa v tejto zmluve uka z u býť nepravdive , 
zava dzaju če alebo neu plne , je objedna vateľ opra vnený  od tejto zmluvý odštu piť. 
Odštu pení m od zmluvý nezanikaju  odštupuju čej zmluvnej štrane uz  vzniknute  na roký, ani 
na roký na na hradu vzniknutej š kodý, vra tane š kodý vzniknutej v do šledku odštu penia od 
zmluvý. 

 
5. Odštu penie od zmluvý podľa bodu 4 tohto č la nku zmluvý muší  mať pí šomnu  formu, muší  

býť preuka zateľne doruč ene  druhej zmluvnej štrane a muší  v n om býť uvedený  konkre tný 
do vod odštu penia, inak je neplatne . U č inký odštu penia od zmluvý našta vaju  okamihom 
doruč enia odštu penia druhej zmluvnej štrane. 

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

vš etký opatrenia potrebne  na to, abý ša zabra nilo vzniku š kodý bezproštredne hroziačej 
objedna vateľovi nedokonč ení m niektorej z č innoští  podľa tejto zmluvý. 

 
7. Ak zmluvný  vzťah medzi zmluvný mi štranami zanikne odštu pení m od tejto zmluvý alebo 

iný m špo šobom, ktorý  pripu š ťaju  uštanovenia tejto zmluvý alebo prí šluš ne  uštanovenia 
Občhodne ho za konní ka, nepouz ite  diagnoštičke  šetý je poškýtovateľ povinný  odovzdať 
objedna vateľovi do 5 dní  odo dn a za niku zmluvne ho vzťahu. 

 
VII.  

Zmluvné pokuty 

1. V prí pade poruš enia uštanovenia 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 š ke 50 Eur, za kaz dý  aj zač atý  
den  omeš kania š odovzdaní m nepouz itý čh diagnoštičký čh šetov a čertifika tov špa ť 
objedna vateľovi. 

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

na hradu špo šobnej š kodý ani pra vo objedna vateľa na odštu penie od tejto zmluvý.  



 
VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1.     Pra va a povinnošti zmluvný čh štra n výplý vaju če z tejto zmluvý a v tejto zmluve bliz š ie 
neupravene , ša riadia prí šluš ný mi uštanoveniami  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 šomne, vo forme 

dodatkov a mušia býť odšu hlašene  obidvomi zmluvný mi štranami. 
 
3.  Zmluvne  štraný zmluvu preč í tali a jej obšahu porozumeli. Výhlašuju , z e zmluva je 

prejavom ičh šlobodnej vo le, nie je uzatvorena  v tiešni a ani za na padne nevý hodný čh 
podmienok. Na znak šu hlašu š jej obšahom zmluvu vlaštnoruč ne podpišuju . 

 
3. Zmluva nadobu da platnošť dn om jej podpišu oboma zmluvný mi štranami a u č innošť 

dn om našleduju čim po dni jej zverejnenia v šu lade šo znení m § 47a odš. 1 za kona č . 
40/1964 Zb. Obč ianšký za konní k v znení  neškorš í čh predpišov. 
 

4. Ak ša preuka z e, z e niektore  z uštanovení  zmluvý (alebo jeho č ašť) je neplatne  a/alebo 
neu č inne , a do vod tejto neplatnošti ša nevzťahuje na čelu  zmluvu, nema  taka to 
neplatnošť a/alebo neu č innošť za na šledok neplatnošť a/alebo neu č innošť ďalš í čh 
uštanovení  zmluvý, alebo šamotnej zmluvý. V takomto prí pade ša obe zmluvne  štraný 
zava zuju  bez zbýtoč ne ho odkladu nahradiť take to uštanovenie (jeho č ašť) nový m tak, 
abý bol začhovaný  u č el, šledovaný  uzavretí m zmluvý a dotknutý m uštanovení m.  

 
5. Ta to zmluva je výhotovena  v tročh výhotoveniačh, kaz de  š platnošťou origina lu, prič om 

2 výhotovenia obdrz í  objedna vateľ a 1 výhotovenie doda vateľ.  
 
 

Za objedna vateľa:      Za poškýtovateľa: 
 

V Maš kovej dn a 5.2.2021    V Halič i dn a 5.2. 2021 

 
     
 
 
 

 
 
 Ing. Bronišlava Brablečova      Mgr. Alexander Udvardý 

     štarošta obče                     štarošta obče  

 
 
 
 
 
 
Prí loha č . 1: Lokaliza čia odberove ho miešta 

Prí loha č . 2 kalkula čia čený 
 
 



Prí loha č . 1: Lokaliza čia odberove ho miešta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2: Kalkulácia ceny 

 

 

 

Paušálne náklady na 1 testovaného:   1,25 € 

Minimálna úhrada  na počet 440 testovaných  1,25 € x 350 

 

Zmluvná cena    437,50 € (Slovom: Štyristotridsaťsedem eur50/100 

 


