Dohoda o spolupľ áci
uzatvorená podl'a s 269 ods. 2 zákona č .513/ 1991zb. obchodný zákonní k
v platnom znení
(d'alej len,,dohoda")

OBEC PI LA
Sí dlo

Pí la 68, 900 89 Pí la

Zastiryený:

RNDr.I ng. Mgľ . Radovan Mič unek, PhD

Bankové spojenie:

VUB, A.S.

I BAN:

sK37 0200 0000 0000

I

162 2t t2

SMFT/ BI C:

lČ o:

0030503 I

DI Č :

2020643702

Tel.:

033649s208

E-mail:

starosta@obecpila.sk

(d'alej len,,mesto/ obec")

a

Bľ atislavský samospľ ávny kľ aj
Sí dlo

Sabinovská 16,820 05 Bľ atislava

Zastiryený:

Mgľ . Juľ aj Droba, MBA, MA

Bankové spojenie:

Š tatnapokladnica

Č í sloú č tu:

sK17 8180 0000 0070 0048 7447

lČ o:

36063606

Tel.:

+ 421 9r0 788 599

E-mail:

zdravotnictvo@re gion-bsk. sk

(d'alej len,,BSK")

(d'alej spolu len ako

',zmluvné

strany")

-

predseda

č lánot I .
Pľ edmet zmluvy

1.

2.

Zmluvné strany uzaýárajú nazátklade s 269 ods' 2 obchodné ho zákonní ka tú to zmluvu
o spolupľ áci, v nadv'áznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na ú zemi obce Pí la
vyvolanej š í rení mnové ho koľ onaví rusu SARS-CoV-2, ktoÚ spôsobuje ochorenie COVI D-19,
s ciel'om ochľ any veľ ejné ho zdravia, ato zanasledujú cich podmienok ako aj v nadvä znosti
nauznesenie vlády SR č .30 zo dň a 17.0l.2021, uverejnené pod č .8/ 2O2l Z, z' (d'alej len
,,uznesenie vlády").
Zmluvné stľ any uzatvfuajú tú to dohodu o spolupľ áci za ú č elomzabezpeč ,enia vykonávania odberu

vzoľ iek biologické ho materiálu a následnej diagnostiky infekč né horespiľ ač né hoochorenia
COVI D-19, vyvolané ho novým koronaví ľ usom SARS-CoY-2, na mobilnom odberovom mieste
zľ iadenom BSK vurč ených pľ iestoľ och na adrese: Sabinovská 16,82005 Bratislava, ato na
základe ľ ozhodnutia Regionálneho ú radu verejné ho zdravotní ctva č .HŽ P/ l06D02l (d'alej len
,,MoM") a jeho pracoviskách podl'a nasledujú ceho bodu tohto č lánku dohody, a to

3.

pľ ostrední ctvom antigé nové hotestu (d'alej ,,diagnostické vyš etľ enie") a za podmienok uvedených
v tejto dohode.
Zmluvné stľ any sa dohodli, ž e na ú č elyplnenia pľ edmetu tejto dohody budú pre MoM zriadene
detď ované pracoviská v sú lade s ustanovení m $ 7 ods. 9 zákona é . 576/ 2004 Z' z. o zdravotnej
starostlivosti, služ bách sú visiacich s poskytovaní m zdľ avotnej starostlivosti a o Zmene a doplnení

niektoýh ziĺ konov. Zoznam detaš ovaqých pracoví sk a ich

presn

á

loka| izácia sú uvedené

v prí lohe tejto dohody. Zmluvné stľ any sa dohodli, ž e na ú č elyplnenia tejto dohody môž u
vzá| omne dojednať aj d'alš ie lokácie detaš ovaných pľ acoví sk (d'alej len ,,pracoviská MoM"). Na

4.

5'
6.

7.
7.l

ú č elytejto dohody sa za pracoviská MoM považ uje aj vykonávanie výjazdovej služ by
v domácom prostľ edí osôb alebo v inom prostľ edí . Zmluvne strany si poskýnú vš etku nevyhnutnú
sú č innosť potľ ebnú na zriadenie pracoví sk MoM a ich ľ iadnu prevádzku.
Na ú č elytejto dohody sa za odberný tí m považ uje skupina osôb pozostávajú ca z koordinátora,
zdravotní ckych a administľ atí vnych pracovní kov, ktorí zabezpeé ujú riadny chod pracoviska
MOM.
Zmluvĺ é strany berú na vedomie, Ž e na zé lklade uznesenia vlády bol Ministerstvom vnú tľ a SR
vypracovaný Manuál na testovanie CoVI D-19 pre obce ,,Zachráň me spolu ž ivoý" (d'alej len

,,Manuál"), ktoý sa zavä zujú ľ eš pektovať a dodrž iavať na ú č elyplnenia tejto dohody.
Zmluvné strany sa dohodli, ž e ak niektorá z č inností podl'a tejto dohody predstavuje poskytnutie
služ by, budú sa riadiť ustanovení m $ 1 ods. ods. l0 alebo ustanovení m $ l ods. 12 pĺ sm. q)
zákona č ,.343/ 20| 5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskoľ š í ch pľ edpisov (d'alej len ,,zákon o Vo").
Zmluvné shany sa dohodli, ž e:
ž iadna znich nebude vyž adovať ú hľ adu (akýkol'vek poplatok) od osôb, ktoré sa rozhodnú využ iť

služ by MoM na diagnostiku infekč né horespirač né ho ochoľ enia COVI D-19 prostľ ední ctvom
antigé nové ho testu (t. j. ž iadna zo zmluvných shán nemôŽ e pož adovať za vykonanie
diagnostické ho vyš etrenia od vyš etrovanej osoby ú hĺ adu),

7.2

8.

sa zavä zují poslrytnú ť pri plnení tejto dohody vš etku potrebnú sú č innosťa vzájomne

sa

informovať o skutoč nostiach majú cich bezpľ ostredný vplyv na plnenie tejto dohody.

Zmluvné shany sa dohodli, ž e diagnostické vyš etrenia sa budú vykonávať na jednotlivých
MoM v č ase od 08:00 hod. do 20:00 hod. (d'alej len ,,dohodnuý č as"). Zmluvne
stľ any sú povinné zabezpeé iť výkon vš etkých č innostítak, aby boli pracoviská MoM
prevádzkyschopné v uvedenom č ase, najmä , nie vš ak výluč ne, zabezpeč iť vš etky nevyhnutné
č innosti (dezinfekcia, zabezpeé enie priestorov, zľ átavanie poč tu vykonaných azostávajú cich
testov a pod.) aj mimo prevádzkové ho č asu, a to v ľ ozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie ú č elu
pracoviskách

tejro dohody.

č I ánok tr.
Pľ áva a povĺ nnosti znrluvných strán

1. Zmluvĺ é

stľ any sa zavä zujil ľ eš pektovať nasledovné pravidlá prevádzky pľ acoví sk MoM

a vykonať nasledovné opatľ enia:

a)

zabezpeé iť odoberanie vzoriek biologické ho ĺ nateľ iálu minimálne v dohodnutom č ase
osobám, ktoré sa dostavia na odberové miesto;

b)

zabezpeé iť kooľ dináciu pľ i komunikácii s ostatnými oľ gánmi veľ ejnej moci a sú kľ omnými

szickými

a

právnic\ ými osobami,

c)

umož niť administratí vnym a zdravotní ckym pľ acovní kom výkon č innosti (dobrovolhí ckej
pľ áce alebo práce) v pľ í sluš nompracovisku MoM alebo vo ýjazdovej služ be,

d)

dojednať haľ monogram pré rc amenný zoznaÍ n osôb vo vš et\ ých pracoviskách
najneskôľ v deň pľ edché dzajtrci dň u vykonania diagnostické ho testovania,

e)

je osoba, ktoľ á bude zodpovedať za ptevádzku a ľ iadny chod jednotlivé ho
urč ené hopracoviska MoM (ď alej len ,,koordinátor")' Kooľ dinátor je okrem iné ho

MoM

kooľ dinátoľ

opľ ávnený na schvalbvanie a podpis pľ eberací ch protokolov, qýkazov č inností avydávať
pokyny na ľ iadenie pľ evádzky pľ acoviska MoM. Kooľ dinátoľ zodpovedá za ohlásenie
ú dajov podl'a tejto dohody, ako aj za prevzatie a vrátenie diagnostických testov. Zoznam

kooľ dinátoľ ov prejednotlivé pracoviská MoM je uvedený v prí lohe tejto dohody' V
zozname sa uvádzajú nasledovné ú daje: meno' priezvisko, dátum narodenia alebo iný
nezamenitel'ný identifikátoľ , prí padne pracovné zaľ adenie osoby a jej vzoroý podpis. V
pľ í pade, ak bude potľ ebné zmeniť koordinátora pľ í sluš né hopľ acoviska MoM, zav'azujú sa
zmluvné stľ any vzájomne odsú hlasiť Zmenu kooľ dinátoľ a s uvedení m vš et\ ých
pož adovaných ú dajov podl'a pľ í lohy tejto dohody,

0

pouŽ iť diagnostické sety v,ýluč nena vykonanie diagnostické ho vyš etľ enia podl'a tejto
dohody. Zmluvné strany sa zavä zujú vrátiť nepouž ité diagnostické sety a ceľ tifikáty
pľ í sluš né rnuokľ esné mu ú radu bezodkladne' najneskôr v nasledujú ci deň po ukonč ení
testovania, ato pľ ostrední ctvom kooľ dinátoľ a. Sú č asť ouprebeľ acieho protokolu bude
vyú č tovaniesú hľ nné ho poč tu dodaných diagnostických setov a sú hľ nný poč et vykonaných
vyš etrení . Kópia pľ eberacieho pľ otokolu sa zasiela BSK,

g)

likvidovať osobné ú daje dotknuých osôb po splnení ú č eluplnenia pľ edmefu tejto dohody,

h)

vzájomne si bez zbýoč né hoodkladu poskytnú ť spľ ávu o priebehu diagnostic\ ých vyš etľ ení

a infoľ movať sa o nových skutoč nostiach, ktoľ é vyš li v sú vislosti s diagnostic[ ými
vyš etreniami najavo, najmä o zistených nedostatkoch pľ i vykonápani diagnostických
vyš etrení . Zmlwné strany vynalož ia vo vzájomnej sú č innostivš etko potľ ebné ú silie na ich

odstľ ánenie,

i)

2.

obeciMesto sa zav'dzuje pri plnení tejto dohody na svoje náklady

a)
I

vzájomne prerokú vať bez zbytoé né hoodkladu vš etky otázk< y, ktoré by mohli negatí vne
ovplyvniť priebeh a výsledok sledovaný touto dohodou a Ž e oznamovať si vzájomne vš etky
okolnosti,' ktoré by mohli ohľ oziť oprávnený záujem niektorej zo zmluvných stľ án
a iniciatí vne dáxať návrhy na odvľ átenie tejto hrozby.
a na svoju

zodpovednosť :

zabezpeč iť antigé nové sety ich prevzatim od prí sluš né hookresné ho ú radu, a následne
doruč iť pľ acovisku MoM, a to najneskôr v deň zač iatku diagnostické ho testovania alebo
v deň jeho vykonávania najneskôľ do 07:00 hod. v jednotlivých pracoviskách MoM,

b)

zabezpeé iť certifikáty alebo inú foľ mu potvrdenia o vykonanom antigé novom teste a tieto
doľ uč iť pľ acovisku MoM, a to najneskôľ v deň zač iatku diagnostické ho testovania alebo

v deň jeho vykonávania najneskôr do 07:00 hod. v jednotlivých pracoviskách

MoM,

c)

zabezpeč iť dopravu a vylož enie alebo nalož enie diagnostických setov' certifikátov a iných
nevyhnutqých materiálov v jednotlivých pracoviskách MoM,

d)

zabezpeé iť dopľ avu a vrátenie nepouž i{ ých testov prí sluš né muokľ esné mu ú radu a doruč enie
kópie preberacieho pľ otokolu BSK,,

e)

zabezpeč iť v dohodnutom č asev pľ acoviskách

MoM administľ atí vnych pracovní kov

(min.

j. pľ e jeden odbern;ý tí m). Administratí vni pracovní ci
sa budú zú č astň ovaťna prevádzke pľ acoví sk MoM podl'a vzájomnej dohody zmluvných
š tyľ och pre jedno pracovisko

MoM,

t.

strán,

o

pĺ edlož iť BsK akooľ dinátoľ ovi menný zoznam osôb zodpovedných Za výkon
administľ atí vnej č innosti najednotlivých pľ acoviskách MoM najneskôľ v deň

pľ edchádzajú ci dň u, kedy sa majú tieto osoby podiel'ať na výkone č innosti podl'a tejto
dohody.

Zoznam zdravotní ckych pľ acovní kov, ktorí majú vykonávať
zdľ avotní cke č innosti v rozdelení podl'a jednotlivých pracoví sk MoM, najneskôr v deň
pľ edchádzajú ci dň u, kedy sa majú tieto osoby vykonávať diagnostické vyš etrovanie' na to,
aby BSK uzatvoril s qýmito osobami prí sluš ný právny vzť ah, predmetom ktoré ho bude
ýkon č innosti alebo dobrovolhí cka pľ áca v č ase diagnostické ho testovania v pracoviskách

g) predlož iť BSK menný

MOM,

h)

zabezpeé iť uŽ í vacie právo k priestoľ om, v ktoých majú byť zriadené detaš ované pracoviská

MOM,

i)

zabezpeé iť kompletné vybavenie pľ iestorov detaš ovaných pracoví sk MoM zriadených
na ú č elyplanenia tejto dohody v sú lade s pľ evádzkoqým poriadkom a pož iadavkami podl'a
Manuálu a iných vš eobecne zé nä zných právnych pľ edpisov,

j)

likvidovať vš etok odpad, ktoý vznikol pľ i plnení povinností podl'a tejto dohody v sú lade
s platnými a ú č innýmiprávnymi predpismi v oblasti odpadové ho hospodáľ stva,

k)

zabezpeé iť vš etky tovary, služ by a stavebné práce,
pracoví sk MoM alebo na plnenie predmetu tejto dohody,

D

dodať osobné ochľ anné prostriedky pľ e vš etkých č lenov jednotlivých diagnostických tí mov
(vrátane administratí vnych pľ acovní kov) za ú č elomplnenia povinností podl'a tejto dohody.

ak sú nevyhnutné na

prevádzku

m) uhľ adiť BSK vzniknuté náklady v sú lade s prí sluš nýmiustanoveniami tejto dohody.

3.

Zmluvné stľ any sú povinné riadne pouč iť č lenov odberových tí mov o pľ ávach a povinnostiach
podl'a tejto dohody, a v pľ í pade potreby tieto povinnosti pľ eniesť do zmluvných vzť ahov s nimi.
odbeľ ové tí my budú vykonávať diagnostické vyš etľ enia pľ e testované osoby v detaš ovaných
pľ acoviskách

MoM

a sú povinné vykonávať tieto č innosti:

a)

zabezpeé iť prí tomnosť zdravotní ckeho personálu v pracoviskách
podl'a ods. 2 tohto č lánku dohody,

b)

pľ ostľ ední ctvom zdravotní ckeho personálu v dohodnutom

MoM v

dohodnutom č ase

č aseodobeľ at'

vzoľ ky

biologické ho mateľ iálu steľ om z nosohltanu,

c)

vyhodnocovať odobľ atú vzoľ ku prostľ ední ctvom anti gé nové hotestu,

d)

infoľ movať testovanú osobu
potvľ denia o vykonaní testu,

o

výsledku testu foľ mou odovzdania ceľ tifikátu alebo

a

vyvolané ho novým koronaví ľ usom SARS-CoV-2, spôsobenou faloš nou
negativitou

antigé nových testov.

5.

na základe

BSK je povinný pľ i plnení tejto dohody:

a)

zabezpeč iť náú eŽ ittl sú č innosť pri pľ evádzke pľ acoví sk MoM,

b) uzatvoriť prí sluš nézmluvné vď aV so zdľ avotní ckymi pľ acovní kmi podl'a
zoznumu doľ uč ené hov dostatoč nom č asovom predstihu obcor/ mestom,

c)
l.

menné ho

vopred upozorniť obec/ mesto, ak má dôjsť k plneniu majú cemu chaľ akteľ
poskýnutia
služ by alebo dodania tovaru, ak má byť toto uhľ adené podl'a dohody, por-Lytnĺ ľ
u

obci/ mesfu pľ í sluš núkalkuláciu nákladov (cien),

)l

6.

h

V prí pade, ak nie je obec/ mesto schopná/ é zabezpeé iť materiálno-technické vybavenie
pľ acoví sk
MoM, zriadených na ú č elyplanenia tejto dohody, v dostatoč nom rozsahu alebo v dostatoč nom
č asovom predstihu, môž e BSK tieto zabezpeč iť , prič om má náľ ok na uplatnenie
náhľ ady za takto
zabezpeč ,ené tovary, služ by alebo stavebné práce voč iobci/ mestu.

č HnokI u.
Cena plnenia a platobné podmienky

1.

Zmluvné strany sa dohodli, ž e BSK má nárok na ú hradu (refundáciu) ú č elne
vynalož ených
nákladov na plnenie podlä tejto dohody.
Zmluvné stľ any sa dohodli, ž e BSK má náľ ok na ú hľ adu vš etkých nákladov,
ktoré mu vzniknú
v sú vislosti s plnení m tejto dohody, najmä , nie vš ak výluč ne, na:
- mzdové nrĺ klady vrátane hodnoý poistné ho a odvodov na sociálne a povinné
zdravotné poistenie
osôb podiel'ajú cich sa na č innosti pľ acoví sk MoM ako č lenovia odberných tí mov
alebo
administratí vni pracovní ci,

2'

náklady na odmeny za dobrovolhí cku prácu,
- nráklady na tovary, služ by a stavebné 'práce podl'a Č t'u. bod
ó. tejto dohody, ktoré boli ú č elne
vynalož ené na plnenie tejto dohody _zaoprávnené náklady sa považ uje celková
hodnota tovarov,
služ ieb a stavebných prác, v EUR vrátane DPH, uplatnená dodávatel'om,
_

nde

3.

zku

iné pľ iame

a

nepriame výdavky spojené

diagnostické ho vyš etrovania.

s

prevádzkou pracoví sk

MoM

a zabezpeč ení m

Úč ehosť nákladov sa pľ eukazuje najmä , nie vš ak výluč ne, nasledovnými dokladmi:

- uýkuv č innosti osôb podielajú cich sa na prevádzke pracoví sk MoM, potvrdené
koordinátoľ a prí sluš né hopracoviska MoM. V pľ í pade pocĺ ybností má BSK povinnosť

nov

druhej zmluvnej strane pľ í sluš nýzmluvný vzť ah,
pri pľ evádzke pracoviska MoM,

ly

_

iach

na

podpisom
preukázat,

zátklade ktoré ho osoba vykonávala č innosť

menný zoznam osôb, ktorym bolo vykonané diagnostické vyš etľ enie v sú lade s touto
dohodou,
faktú ry zatovary, služ by a stavebné pré rce,
iné zmluvné vzť ahy s preukĺ ázaným plnení m zo stľ any BSK.

- dodávatel'ské
_

rimi.

4' BSK

ých
č ase

iorky

5'
nlebo

t

má pľ ávo na náhľ adu nákladov v zmysle tohto č lánku dohody aj v tom prí pade,
ak sa
nealizuje menš í poč etvyš etrení ako je uvedené v Č l.tt. tejto dohodý
p'eopokladu, ž e menš í
'a
poč et testov bude zľ ealizovaý nie z dôvodu na strane BSK. V pľ í pade,
ak Ĺ ude menš ĺ poč et
diagnostických vyš etrení ľ ealizovaný z dôvodu na strane BSK, obec/ mesto je
opľ ávnLnrá/ é
alikvotne zní ž iť vyš ku náhľ ady podl'a poč tu ľ eálne vykonaných diagnostických
vyš etrení vjednom
pľ acovisku MoM prevádzkovanom BSK. obec/ Mesto nie je opráv
nené lé zní ž iť výš ku náthrady za
mzdové náklady a náklady na odmeny za dobrovolhí cku pľ ácu.
obec/ mesto uhľ adí BSK odplatu podlä bodu l. tohto 8lantu tejto dohody
na základe faktú ry
vystavenej BSK najneskôr do 15. dň a odo dň a ukonč enia tejto dohody uplýnutí m
č asu alebo do
15. dň a kalendáľ neho mesí aca nasledujú ceho po mesiaci, kedy doš ló k pĺ neniu,
za ktoľ é BSK

e)

pozití vny
nahlásiť miestne prí sluš né muregionálnemu ú ľ adu veľ ejrré ho zdravotní ctvakaž dý
najneskôr do
výsledok pľ ostrední ctvom aplikácie I S COVI D, atobezzbytoč né hoodkladu,
3 (troch) dní ,

0

pľ í lohu
po konci kaž dé hotestovacieho dň a najneskôľ do 22:00 hod zaslato vyptnenú
adľ esu
e-mailovú
na
pľ í lohu č . 4 za kaž dé pľ acovisko MoM

č .3 a

dokumente'
zdravotnictvo@ľ egion-bsk.sk (postač uje foľ mou scanu v heslom zabezpeé enom
e-maile);
samostatnom
nasledujú
com
v
prič om heslo kdané mu dokumentu zaš le obec/ mesto
č '3)
(prí
loha
po skonč ení skrí ningové ho testovania oľ igináln e zoznamy testovaných

obec/ mesto po skonč ení
do 12:00 hod'
skľ í ningové ho testovania najneskôľ nasledujú ci deň v č aseod 9:00 hod.
BSK na adľ ese Sabinovská 161820 05 Bľ atislava'

azoznamy pozitÍ vnych osôb (pľ í loha č

vyplývajú
g)
- plniť vš etky povinnosti, ktoľ é

. 4) odovzdá

zpľ í sluš nýchpľ ávnych predpisov v oblasti

vykonávania diagnostické ho vyš etľ ovani a a prevádzky pľ acoví sk MoM,

v

sú lade so vš eobecne závä znými
prí uny1ni predpismiSlovenskej ľ epubliky a Metodikou k testovaniu foľ mou antigé nových
tak, aby mohol
testov, ktoľ á je zveľ ejnená na webovom sí dle Ministerstva zdľ avotní ctva SR
použ itia
podmienky
byť dosiahnuty ĺ ĺ "t použ itia vzoľ ky na diagnostiku, najmä dodľ ž iavať
ochľ anu
diagnostické ho setu, manipulácie s odbeľ oým materiálom, podmienok odberu,
riadne
MoM
pľ
evádzkovateľ
ú
č
elom
chľ ánených ú dajov o testovanej osobe a za ýmto
usmerní testovanú osobu k sú č innosti,
a jej
zabezpeé iť ľ iadne označ enie kaž dej odobratej vzoľ ky testovanej osoby
nespochybnitelhé spárovanie s testovanou osobou,

h)

ľ eš pektovať , ž e diagnostické vyš etrenie sa vykonáva

i)
j)

v ktoľ om bude
zaznarlenávať ú daje o testovaných osobách do samostatné ho foľ muláta,
č í sloosoby,
a
telefonne
bydlisko
uvedené poradové č í slo,meno a pľ iezvisko' rodné č í slo,

k)

označ ení m
oznaé iť vydaný ceľ tifikát alebo potvrdenie o vykonaní testu nezamenitel'qým

| okalizácia
odbeľ né ho miesta - napľ . vtvaľ e Mesto/ č í sloodberové ho miestď MoM,
pľ acoviska MoM a podpisom poveľ enej osoby,

pri zohl'adnení
vykonávať diagnostické vyš etľ enie riadne a odborne v sú lade s pož iadavkami
postupmi
diagnostickými
sú č asnýchpoň atkov lekáľ skej vedy a v sú lade so š tandardnými
na
technické
individuálneho stavu testovanej osoby a s prihliadnutí m

D

pľ i zohlä dnení

parametľ e odberové ho materiálu,
potľ ebnou

m) reš pektovať , Ž e diagnostické vyš etľ enie je vykonané spľ ávne' ak bolo vykonané s
opatrení , ktoľ é
odboľ nou starostlivosť ou, pľ i dodrž aní vš et\ ých bezpeč nostno-technických
sú pľ i takomto odbere a diagnostike potľ ebné (najmä vzorka nesmie byť kontaminovaná,

-,'.ĺ

n)'

uyť odobľ atá zo spľ ávneho miesta a musí

bý

správne pľ iľ adená testovanej osobe),

pľ i spracú vaní osobných ú dajov testovaných osôb na ú č elyplnenia pľ edmetu tejto dohody
tľ !ajt1ci{ -s.-i
postupovať (vľ átane splnenia vš etkých povinností ochrany osobných ú dajov
a Rady (EU)
samotné ho poskýovatel'a) v sú lade s Nariadení m Európskeho Paľ lamentu
ú dajov
osobných
pri
spľ
acú
vaní
20161679 z 27. aprí la 2016 o ochľ ane fuzických osôb
(vš
eobecné
95l46lBs
a o volhom pohybe takýchto ú dajov, ktorym sa zruš uje smernica
osobných ú dajov
ochrane
o
z.
Z.
naľ iadenie o_o.Ĺ r* " ú dajov) a zákonom č . 18/ 2018
a o zmene a doplnení

niektoých zákonov v zĺ eni neskoľ š í chpľ edpisov'

alebo

ýsledku diagnostické ho vyš etľ enia zodpovedáprevádzkovatel'MoM
testov'
pľ acoviska MoM v mieľ e, aká sa dá prié itať š pecificite a senzitivite antigé nových
obci/
mestu
spôsobenú
š
kodu
obec/ Mesto beľ ie na vedomie, ž e BSK nezodpovedá za akú koltek
alebo tľ etí m osobám pľ í padným š í ľ ení minfekč né horespirač né ho ochorenia coVI D-l9'

4. Za

odber a spľ ávnosť

pľ islú cha niáhľ ada. Splatnosť faktú ry je 30 kalendárnych dní odo dň a jej doruč enia, za
pľ edpokladu, ž e BSK doruč il oboi/ mestu faktú ľ u' ktoľ á bude spĺ ĺ ať nálež itosti podl'a tohto č lánku

6.

dohody.

Faktú ra musí obsahovať vš etky nálež itosti daň ové ho a ú č tovné hodokladu podl'a pľ ávneho
poriadku Slovenskej republiky. Pľ í lohou faktú ry je: kalkulácia celkovej fakturovanej
(náľ okovanej) sumy, menný zoznam osôb, za ktoých prácu mu prislú cha odmena, ich
ýkazy
č inností potvľ dené podpisom kooľ dinátora, zoznam dní a hodí n, poč as ktoých prebiehalo plnenie
dohody' kópie dokladov pľ eukazujú cich dodanie tovarov, služ ieb alebo stavebných prác na ú č ely
plnenia tejto dohody, iné infoľ mácie nevyhnutné ku kontrole celkovej náľ okovanej sumy.
7- Pokiaľ faktú ľ a nebude obsahovať predpí sané alebo dohodnuté nálež itosti' vnĺ tane prí loh,
obec/ mesto je opľ ávnenálé vrátiť ju BSK bez ú hľ ady na opľ avu alebo doplnenie, prič om sa
nedostane do omeš kania so splnení m svojho peň až né hozávä zkuvoč i BSK. Doruč ení mopľ avenej
alebo doplnenej faktú ry plynie nová lehota splatnosti.
8. obec/ Mesto je oprávnenálé vykonávať kontrolu dodrž iavania ustanovení tejto dohody. Pľ i zistení
nedostatkov je obec/ mesto povinnrilé vykonať neodkladné opatľ enia na zabezpeč enie odstľ ánenia
nedostatkov a sú lad s touto dohodou a platnými právnymi pľ edpismi Slovenskej ľ epubliky.
9. Pre vylú č eniepochybností sa má zato, ž eobci/ mestu neprinálež i ž iadna odmena, odplata, ani
náhľ ada nákladov zo strany BSK za plnenia sú visiace s plnenÍ m podl'a tejto dohody.
10. BSK vyhlasuje, ž e si nebude od tľ etí ch stľ án nárokovať na refundáciu nákladov vynalož ených
na plnenie tejto dohody, ktoľ é mu uhľ adí obec/ mesto.

č HnokrV.
Vyš š iamoc

1.

Ž iadnazo zmluvných

stľ rán nebude zodpovedná zanedodrŽ anie závä zkov, pokiaľ toto nedodľ ž anie
vznikne v dôsledku vonkajš í ch udalostí , ktoľ é nemohli bý ovplyvnené zmluvnými stranami alebo
nimi predví dané . Pľ e ú č elytejto zmluvy sa za vyš š iumoc považ ujú skutoč nosti od zmluvných

strán nezávislé a zmluvnými stranami objektí vne neovplyvnitelhé , napr.: vojna, mobilizácia,

2.

povstanie, generálny š tľ ajk, ž ivelné pohľ omy a pod. Lehoý uvedené v tejto zmluve alebo zákone
sa na č astľ vania skutoč nosti označ enej ako vyš š iamoc doč asne pozastavujú ; s presným
označ ení mich zač iatku a charakteru. Po skonč ení tľ vania skutoč nosti označ enej ako vyš š iamoc
plynú pozastavené lehoty plynule ď alej s ým, ž enadv?izujú na č asť lehôt už uplynulých pred ich
pozastavení m v dôsledku vyš š ejmoci.
obidve zmluvné strany sa zavä zujú bezodkladne si vzájomne oznŕ miť zaé iatok a koniec ,,vyš š ej

moci".

č HnokV.
Mlč anlivost'

l.

Zm| uvné strany sa dohodli' ž e vš etky skutoč nosti, informácie a ú daje, o ktoých sa dozvedia
pri vykonávaní diagnostických vyš etľ ení sú považ ované za dôveľ né informácie, o ktoých sú obe

zmluvné strany zavä zujú zachovávať mlč anlivosť , pokial'právny predpis platný a ú č innýna ú zemí
Slovenskej ľ epubliky alebo pí somná dohoda zmluvných strán nestanovuje inak. Tento zátvä zok
zahÍ ň a povinnosť zachovávať mlč anlivosť o osobných ú dajoch testovaných osôb. Povinnosť

^
2'

mlč anlivosti podlä tohto č lánku twáaj po zruš ení alebo zániku tejto dohody'
Zmluvné stľ any sa zavä zujil' Ž e dôveiné informácie bez predchádzajú ceho pí somné hosú hlasu
druhej zmluvnej stľ any nevyuž ijú pľ e seba alalebo pre tľ etie osoby' neposkytnú tľ etí m osobám a
ani neumož nia prí stup tretí ch osôb k dôveľ ným infoľ máciám, pokial'táto dohoda neustanovuje

3.

inak. Ak zmluvná stľ ana akýmkolŤ ek spôsobom poruš í povinnosť mlč anlivosti podl'a tohto č lánku
ým spôsobenú š kodu v plnej výš ke'

dohody, je druhej zmluvnej stľ ane povinná nahradiľ

Zmluvné strany sa dohodli, ž emusia zabezpeč iť ,aby sa povinnosť mlč anlivosti vyplyvajica z
tohto č lánku dohody vzť ahovala aj na osoby, ktoľ é realizujú prátva a povinnosti z tejto dohody
vyplývajú ce.

č lánok VI .
Trvanie zmluvy

1.

2'

Dohoda sa uzatviĺ ľ a na dobu urč itú ,a to odo dň a jej ú č innostido 3l ' 12. 2021

.

Zmluvný vď ah za| oŽ ený touto dohodou mož no skonč it' dohodou zmluvných strán alebo
odstú pení m od tejto dohody.

3.

Dohodu je mož né ukonč iť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán ku dň u uvedenom
v dohode.

4. Ak

niektoľ á'zg zmluvných stľ án podstatne poľ uš í niektoľ ú zo svojich povinností podl'a tejto
dohody (v prí pade, ak poľ uš ísvoje povinnosti stanovené v Č l.I . alebo v Č l.ĺ t. tejto dohody) alebo

ak sa aké kolVek vyhlásenia uvedené vtejto dohode ukáž u byť nepravdivé , zavádzajú ce alebo
neú plné ,je dľ uhá zmluvná stľ ana opľ ávnená od tejto dohody odstú piť . odstú pení m od dohody
nezanikajú odstupujú cej zmluvnej strane už vzniknuté náľ oky, ani nároky na náhľ adu vzniknutej

5.

6.

š kody, vrátane š kody vzniknutej v dôsledku odstú penia od dohody.
odstú penie od dohody podlä bodu 4. tohto č lánku dohody musí mať pí somnú foľ mu, musí byť
preukázatelhe doruč ené druhej zmluvnej strane a musí v ň om byť uvedený konkré tny dôvod
odstú penia, inak je neplatné . Úoĺ nt< y odstú penia od dohody nastávajú okamihom doľ uč enia
odstú penia druhej zmluvnej stľ ane.
Zmluvné stľ any sa zavä zujtl' Ž e pred ukonč ení m tejto dohody upozornia druhú zmluvnú stľ anu
na

vš etky opatrenia potrebné na to, aby sa zabú nilo vzniku š kody bezprostredne hroziacej

nedokonč ení m niektorej z č inností podl'a tejto dohody.

7. Ak

zmluvný vď ah medzi zmluvnými stranami zanikne odstú pení mod tejto dohody alebo iným
spôsobom, ktoý pripú š ť ajúustanovenia tejto dohody alebo prí sluš néustanovenia obchodné ho
zákonní kq nepouž ité diagnostické seý sa musia odovzdať obci/ mestu do 5 dní odo dň a zániku
zmluvné ho vď ahu.Na tento ú č elsa pľ imeľ ane použ ijú ustanovenia Č t.ľ . tejto dohody.

ClánokVI I .
Záyereč né ustanovenia

1.

2.

3.
4.
5.

Práxa a povinnosti zmluvných strán vyplývajú ce z tejto dohody a v tejto dohode bliž š ie
neupravené , sa ľ iadia pľ í sluš n1ýmiustanoveniami zé tkona č ). 5I 3/ 199I Zb' obchodné ho zákonní ka.
Aké kol'vek zmeny a doplnky k tejto dohode môž u byť vyhotovené iba pí somne, vo foľ me
dodatkov a musia byť odsú hlasené obidvomi zmluvnými stranami.
Zmluvné strany dohodu pľ eč í talia jej obsahu poľ ozumeli. Vyhlasujú , Ž e dohoda je pľ ejavom ich
slobodnej vôle, nie je uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak
sú hlasu sjej obsahom dohodu vlastnoruč ne podpisujú .
Dohoda nadobú da platnosť dň om jej podpisu oboma zmluvnými stľ anami a ú č innosť dň om
nasledujú cim po dni jej zveľ ejnenia v sú lade so znení m $ 47a ods. l zákona č . 4011964 Zb.
obč iansky zákonní k v znenl neskorš í chpredpisov.
Ak sa pteukálŽ e, ž e niektoré z ustanovení dohody (alebo jeho č asť )je neplatné alalebo neú č inné '
a dôvod tejto neplatnosti sa nevzť ahuje na celú dohodu, nemá takáto neplatnosť alalebo
neú č innosť za následok neplatnosť ď alebo neú č innosťd'alš í chustanovení dohody, alebo samotnej

6.
7.

dohody. V takomto prí pade sa obe zmluvné strany zavä zujtt bez zbytoé né hoodkladu nahradiť
také to ustanovenie (eho č asť ) novým tak, aby bol zachovaný ú č el'sledovaný uzavretí m dohody
a dotknuým ustanovení m.
Táto dohoda je vyhotovená v tľ och vyhotoveniach, kaž dé s platnosť ou originálu' pľ ič om jedno
vyhotovenie obdrž í obec a dve vyhotovenia BSK.
Neoddelitelhými pľ í lohami tejto dohody sú :
Prí loha č . 1: Registľ ač nélisý odbeľ ných miest ,
Pľ í loha č ,2: Zoznam pľ acoví sk MoM a koordinátorov
Prí loha č . 3: Hlásenie o testovaných osobách
Prí loha č . 4: Hlásenie o pozití vne testovaných osobách

22, 0i.

V Bľ atislave dň a

za obec Pí la
Mgr. Radovan
staľ osta
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.
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p.č .

obec

1 Pí la

zNAč KA

adresa pracoviska
odberové ho miesta

Pí la 68

kontaktná osoba

telef. kontakt

RadovanMič unek + 421903850647

poč et
zdravotní kov

admin.
pracovní cipoč et

2

t

Koordinátor

Radovan Mič unek

Vzorovr podpis
koordinátora

a.
Hlásenie o testovan ch osobách
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