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ZMLUVA  O  SPOLUPRÁCI 
podľa 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

1.1. Zmluvná strana 1 : ZS2 Trade, s.r.o. 

 Sídlo: Doležalova 3424/15C, 821 04 Bratislava 

 Štatutárny zástupca: Zuzana Kaur Walia, konateľ 

 IČO: 53 325 109 

 DIČ: 2121347800 

 IČ DPH: SK 

 Obchodný register: Okresný súd Bratislava I 

 Registračné číslo: Odd: Sro, Vložka: 148231/B 

  (ďalej len „ZS 1“) 

   

   

1.2. Zmluvná strana 2 : Obec Vinodol 

 Sídlo: Obecná ul.473/29, 951 06 Vinodol 

 Štatutárny zástupca: Peter Straňák  - starosta 

 IČO: 00308625 

 DIČ:  2020408445 

   

    

   

   

  (ďalej len „ZS 2“) 

Obe zmluvné strany sa dohodli, že uzatvárajú túto 

 

„ZMLUVU O SPOLUPRÁCI PRI PREVÁDZKOVANÍ MOBILNÉHO 

ODBERNÉHO MIESTA 
 

 

Článok II. 
                                                                                 Predmet zmluvy. 

 

2.1. Predmetom zmluvy je spolupráca pri uskutočňovaní odberu vzoriek biologického materiálu 

s následnou diagnostikou infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového 

testu v tejto zmluve dohodnutých priestoroch.   

 

Článok III. 

Podmienky zmluvy: 

 

3.1. Zmluvná strana 1 prehlasuje, že má oprávnenie a prostriedky na poskytovanie odberu vzoriek 

biologického materiálu s následnou diagnostikou infekčného respiračného ochorenia COVID-19 

prostredníctvom antigénového testu. 
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3.2. Zmluvná strana 2 prehlasuje, že je subjektom oprávneným k dočasnému poskytnutiu nebytových 

priestorov na realizáciu činnosti Zmluvnej strany 1 uvedenej v bode 3.1. tejto zmluvy.  

 

Článok IV. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

4.1. Zmluvná strana 1 je povinná:  

 

a/ odoberať vzorky biologického materiálu sterom z nosohltanu,  

b/ vyhodnocovať odobratú vzorku prostredníctvom antigénového testu a vykonať diagnostické 

vyšetrenie v súlade so všeobecne záväznými predpismi SR,  

c/ informovať testovanú osobu o výsledku testu odovzdaním certifikátu alebo potvrdenia o vykonaní 

testu,  

d/ nahlásiť mieste príslušnému regionálnemu úradu zdravotníctva každý pozitívny výsledok,  

e/ zabezpečiť materiálne a technické vybavenie mobilného odberového miesta v súlade s vyhl. č. 

183/2020 Z. z.,  

f/ likvidovať osobné údaje dotknutých osôb po splnení účelu naplnenia predmetu tejto zmluvy,  

g/ likvidovať biologický odpad z testovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi,  

h/ nahlásiť Národnému centru zdravotníckych informácií agregované dáta o výsledkoch testovania  

i/ činnosti podľa tejto zmluvy zabezpečovať 1x týždenne v deň dohodnutý so Zmluvnou stranou 2 a v          

čase od 9.30.00 hod. do 20.00 hod. 2 zdravotníckymi pracovníkmi a 2 administratívnymi pracovníkmi 

 

4.2. Zmluvná strana 2 je povinná: 

 

a/ poskytnúť Zmluvnej strane 1 potrebnú súčinnosť pre riadne plnenie obsahu tejto zmluvy,  

b/ poskytnúť nebytové priestory vhodné na poskytovanie činnosti podľa tejto zmluvy, najmä priestory 

ľahko čistiteľné, s prístupom na sociálne zariadenia a teplú vodu,  

c/ informovať vždy najmenej 24 hodín pred realizáciou činnosti podľa tejto zmluvy dotknutých 

obyvateľov a čase a mieste konania činnosti podľa tejto zmluvy a to prostredníctvom obecného 

rozhlasu a zverejnením na úradnej tabuli a webovom portáli.  

 

4.3. Kontaktné údaje zmluvnej strany 1:  

 

 tel.:  Ing. Susan Budayová 0907560386 

 e-mail: danova@alexanders.sk 

 

4.3. Kontaktné údaje zmluvnej strany 2:  

 

 Peter Straňák   

 tel.:: 037/6598133 

      

Článok  V. 

Cena a platobné podmienky 

 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana 2 zaplatí zmluvnej strane 1 za riadne plnenie 

predmetu tejto zmluvy odplatu, a to 2,50  € (dve EUR 50/100) za každé jedno vykonané diagnostické 

vyšetrenie.  V tejto odplate sú zahrnuté všetky a akékoľvek náklady poskytovateľa vynaložené na 

plnenie predmetu tejto zmluvy, okrem diagnostických testov.  

Po vykonaní testovania poskytovateľ vystaví objednávateľovi faktúru podľa skutočne vykonaného počtu 

diagnostických vyšetrení. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu 

podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Podľa § 29 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
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hodnoty, je poskytovanie zdravotnej starostlivosti od dane z pridanej hodnoty oslobodené.  Lehota 

splatnosti faktúry je dohodnutá na 30 (tridsať)kalendárnych dní od dňa jej vystavenia. 

 

 

 

 VI. 

Ustanovenie o utajovaní údajov 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú 

predmetu tejto zmluvy, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto 

zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.  

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím 

osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne Poskytovateľ 

služby subdodávateľom servisných prác za účelom splnenia predmetu zmluvy. 

6.3. Obmedzenie podľa bodu 1 tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré 

-         mala zmluvná strana k dispozícii predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú 

povinnosti zachovania mlčanlivosti alebo  

-         sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany zmluvnej 

strany v rozpore s touto Zmluvou. 

6.4.  Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluvná strana môže byť v súlade s právnymi predpismi 

alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinná poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné 

tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi 

predpismi alebo príslušným orgánom a bude oznámené vopred druhej zmluvnej strane, alebo ak to 

nebude možné, následne bez zbytočného odkladu. 

6.5.  Záväzok zachovávať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení trvania zmluvy.  

VII. 

Zodpovednosť za škody 

 

7.1. Obe zmluvné strany zodpovedajú za škody, ktoré vzniknú porušením zmluvných povinností pri 

realizovaní činnosti podľa tejto zmluvy , podľa §420 Občianskeho zákonníka okrem prípadov vis 

major (vyššia   moc).   

7.2. Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu v plnom rozsahu sama, najmä ak:  

     - poruší niektoré z ustanovení tejto zmluvy a vplyvom toho druhej zmluvnej strane alebo tretej 

osobe vznikne škoda.  

7.3. Za odber a správnosť výsledku diagnostického vyšetrenia zodpovedá Zmluvná strana 1 v miere, 

aká sa dá pričítať špecificite a senzitivite antigénových testov. Zmluvná strana 1 nezodpovedá za 

akúkoľvek škodu spôsobenú falošnou negativitou alebo pozitivitou na základe antigénových  

testov.  

7.4. V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody zo strany tretej osoby, je tá zo zmluvných strán, 

ktorá porušila svoje povinnosti pri plnenú úloh podľa tejto zmluvy, vzniknutú škodu zaplatiť. 

V prípade porušenia povinnosti zo strany oboch zmluvných strán, sa nárok na náhradu škody delí 

rovnakým pomerom.  

7.5.  Zmluvné strany nezodpovedajú za škodu, ktorú by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane 

porušením povinností podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná 
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strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, 

najmä z dôvodu vojny, štrajku akéhokoľvek druhu, prerušením dodávok energií, materiálov. 

7.6.   Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom 

bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch, pre ktoré nebude 

schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú, bude dotknutá 

zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení 

povinností podľa zmluvy. 

7.7. Každá zo zmluvných strán znáša sankcie, ktoré by je boli udelené vonkajšími kontrolnými orgánmi 

v súvislosti s výkonom činnosti podľa tejto zmluvy.  

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a jej platnosť nastáva okamihom podpisu zmluvy oboma 

zmluvnými stranami.  

 

8.2. Túto zmluvu je možné ukončiť:  

a/ písomnou dohodou zmluvných strán k určitému dátumu,  

b/ písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán s dohodnutou výpovednou dobou 1 

mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po doručení výpovede druhej 

zmluvnej strane,  

c/ odstúpením od tejto zmluvy v prípade porušenia podmienok dohodnutých v tejto zmluvy a to len 

v prípade, ak zmluvná strana písomne upozorní druhú zmluvnú stranu na porušenie podmienok 

a upozorní ju, že  v prípade ak nedôjde k náprave, uplatní si právo na odstúpenie od tejto zmluvy,  

d/ odstúpením od zmluvy v prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán stratí oprávnenie pre 

poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy.  

 

8.3. Zmluvné strany prehlasujú, že všetci ich zamestnanci a tretie osoby, ktoré budú poskytovať služby 

podľa tejto zmluvy, sú riadne zaevidovaní pre potreby sociálneho poistenia v zmysle ustanovení zákona 

č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. V prípade porušenia tohto prehlásenia 

znáša tá zmluvná strana, ktorá predmetné prehlásenie porušila, akékoľvek a všetky škody a nároky, 

ktoré by v súvislosti s porušením tohto prehlásenia vznikli či už druhej zmluvnej strane alebo tretej 

osobe.  

 

8.4. Všetky písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené, pokiaľ boli prevzaté adresátom. 

 

8.5. Za doručené sa považujú aj písomnosti, ktoré boli doporučene odoslané na adresu účastníka 

uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu písomne oznámenú druhému účastníkovi, avšak ich 

prevzatie bolo odmietnuté, alebo neboli prevzaté v odbernej lehote. V týchto prípadoch sa za deň 

doručenia  považuje  deň odmietnutia prevziať písomnosť, resp. 3. deň odo dňa uloženia zásielky na 

pošte, pokiaľ sa zásielka vrátila odosielateľovi s uvedením, že ju adresát v odbernej lehote nevyzdvihol. 

Zmluvné strany sa dohodli, že doručovať sa bude vždy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví 

tejto zmluvy. Ak ktorákoľvek zmluvná strana zmení obchodné meno alebo sídlo alebo sa zmenia iné 

podstatné údaje spôsobujúce zmarenie doručenia písomnej zásielky je táto strana povinná bezodkladne 

oznámiť zmenu údajov druhej zmluvnej strane. Ak nebola zmena oznámená, platia posledné známe 

údaje písomne oznámené. 

 

8.6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi z tejto zmluvy alebo v súvislosti 

s ňou vzniknú (vrátane sporov o jej platnosť a výklad) budú prejednávané a rozhodované príslušnými 

súdmi Slovenskej republiky. 
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8.7. Zmluvné strany môžu meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy výlučne formou obojstranne 

odsúhlasených písomných, datovaných a oboma zmluvnými stranami podpísaných dodatkov.  

 

8.8. V prípade, ak by sa v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo rozhodnutia súdu alebo z 

akýchkoľvek iných dôvodov stalo niektoré ustanovenie zmluvy neplatným alebo neúčinným, 

neznamená to neplatnosť zmluvy ako takej. Neplatné alebo neúčinné ustanovenie sa automaticky 

nahrádza znením podľa právnej úpravy a zmluvné strany o tomto uzatvoria bez zbytočného odkladu 

príslušný dodatok zmluvy.  

 

8.9. V prípade zániku zmluvných strán s právnym nástupníctvom, zmeny u zmluvných strán, pre ktoré 

je potrebný zápis do Obchodného registra, rozdelenia alebo zlúčenia zmluvných strán prechádzajú 

práva a povinnosti z tejto zmluvy na jej právneho nástupcu.  

 

8.10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie 

v tiesni, omyle, ani za  nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť v čase jej podpisu nie 

je ničím obmedzená. Obsahu zmluvy rozumejú a na znak súhlasu s ňou a vôle byť ňou viazaní ju 

podpisujú. 

 

8.11.Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 

vyhotovení.  

 

Vo Vinodole dňa........... 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––                                 ––––––––––––––––––––––––  

 

         Zmluvná strana 1               Zmluvná strana 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


