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  ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

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

(ďalej len „zmluva“)  

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Názov:   Obecný úrad Kráľova pri Senci  

Sídlo:    Kráľova pri Senci č. 326 
IČO:    00 306 061  

DIČ:    2021006713 

Bankové spojenie:  Prima banka 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK65 5600 0000 0066 0207 8005 

Zastúpené:   JUDr. Dušan Šebok, starosta   

   

ďalej len "objednávateľ" 

 

a 

 

Názov:    RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. 
Sídlo:     Šafárikova 28, 903 01 Senec 

IČO:     42166331 

DIČ:    2022645515  

Číslo účtu v tvare IBAN: SK1702000000002480570553 

Zastúpená:    PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová  

Zapísaná:  Okresný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy

   

 

ďalej len "poskytovateľ" 

(ďalej spoločne označovaní aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Preambula 

 

Zmluvné strany, objednávateľ na strane jednej a poskytovateľ na strane druhej, 

uzatvárajú na základe § 269 Obchodného zákonníka túto zmluvu o spolupráci, 

v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej 

republike vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý 

spôsobuje ochorenie COVID-19, s cieľom ochrany verejného zdravia 

a vykonania diagnostiky infekčného respiračného ochorenia COVID-19 

prostredníctvom antigénového testu a to za nasledujúcich podmienok: 

 

 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vykonávanie odberu vzoriek biologického 

materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, 
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vyvolaného novým koronavírusom SARS-CoV-2, prostredníctvom antigénového testu 

(ďalej „diagnostické vyšetrenie“ alebo „Služba“), a to v rozsahu a spôsobom, ktoré sú 

uvedené nižšie v zmluve.  

 

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi pri plnení jeho povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy potrebnú súčinnosť v rozsahu podľa tejto zmluvy 

a zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu. 

 

 

Čl. II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať diagnostické vyšetrenia pre testované osoby, 

konkrétne sa zaväzuje vykonávať tieto činnosti: 

 

a) odoberať vzorky biologického materiálu sterom z nosohltanu, 

b) vyhodnocovať odobratú vzorku prostredníctvom antigénového testu,   

c) informovať testovanú osobu o výsledku testu formou odovzdania certifikátu alebo 

potvrdenia o vykonaní testu,  

d) nahlásiť miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každý 

pozitívny výsledok prostredníctvom aplikácie IS COVID, a to najneskôr do 9 – tej 

hodiny rannej za predchádzajúci deň.  

2.2. nahlásiť Národnému centru zdravotníckych informácií agregované dáta o výsledkoch 

testovania za každý deň testovania za predchádzajúci vyšetrovací deň najneskôr do 9.00 

hod nasledujúceho dňa.  

2.3. Diagnostické vyšetrenia sa poskytovateľ zaväzuje vykonať dňa 8.12.2020 v čase od 15,00 hod. 

do 21,00 hod. 

2.4. Poskytovateľ bude odoberať vzorky biologického materiálu minimálne v dohodnutom 

čase osobám, ktoré sa dostavia na odberové miesto.  

 

2.5. Poskytovateľ sa zaväzuje použiť diagnostické sety výlučne na vykonanie diagnostického 

vyšetrenia podľa tejto zmluvy.  

 

2.6. Poskytovateľ vyhlasuje, že: 

 

a) je držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydaného 

príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, 

b) jeho oprávnenie uzatvoriť túto zmluvu je bezchybné a nesporné ku dňu jej podpisu, 

c) spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené a že je plne 

kompetentný túto zmluvu uzatvoriť a schopný riadne plniť v celom rozsahu záväzky 

v nej obsiahnuté. 
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2.7. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať diagnostické vyšetrenie v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Metodikou k testovaniu formou 

antigénových testov. 

 

2.8. Poskytovateľ zabezpečí riadne označenie každej odobratej vzorky testovanej osoby a jej 

nespochybniteľné spárovanie s testovanou osobou. 

 

2.9. Poskytovateľ zaznamenáva údaje o testovaných osobách do samostatného formulára, v 

ktorom bude uvedené poradové číslo, meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko a 

telefónne číslo osoby. Vzor formulára tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

 

2.10. Poskytovateľ označí vydaný certifikát alebo  potvrdenie o vykonaní testu svojou 

pečiatkou a podpisom poverenej osoby. 

 

 

2.11. Poskytovateľ je povinný vykonávať diagnostické vyšetrenie riadne a odborne v súlade 

s požiadavkami pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so 

štandardnými diagnostickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu testovanej 

osoby a s prihliadnutím na technické parametre odberového materiálu. 

 

2.12. Diagnostické vyšetrenie je vykonané správne, ak bolo vykonané s potrebnou odbornou 

starostlivosťou, pri dodržaní všetkých bezpečnostno-technických opatrení, ktoré sú pri 

takomto odbere a diagnostike potrebné (najmä vzorka nesmie byť kontaminovaná, musí 

byť odobratá zo správneho miesta a musí byť správne priradená testovanej osobe). 

 

2.13. Za odber a správnosť výsledku diagnostického vyšetrenia zodpovedá poskytovateľ 

v miere, aká sa dá pričítať špecificite a senzitivite antigénových testov. Objednávateľ 

berie na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú 

objednávateľovi alebo tretím osobám prípadným šírením infekčného respiračného 

ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS-CoV-2, spôsobenou 

falošnou negativitou na základe antigénových testov poskytnutých objednávateľom.  

 

2.14. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude na požiadanie objednávateľa s ním konzultovať 

otázky vyplývajúce z tejto zmluvy aj telefonicky, ak je to vzhľadom na ich obsah 

možné, a na požiadanie objednávateľa aj osobne na dohodnutom mieste. 

 

2.15. Poskytovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu podať na žiadosť objednávateľa 

správu o priebehu diagnostických vyšetrení a informovať ho o nových skutočnostiach, 

ktoré vyšli v súvislosti s diagnostickými vyšetreniami najavo, najmä sa poskytovateľ 

zaväzuje, že bude objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať o zistených 

nedostatkoch pri vykonávaní diagnostických vyšetrení. Zmluvné strany vynaložia vo 

vzájomnej súčinnosti všetko potrebné úsilie na ich odstránenie.  
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Čl. III 

Cena plnenia a platobné podmienky 

 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že to bude bezodplatne. 

 

Čl. IV. 

Mlčanlivosť 

 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, o ktorých sa 

poskytovateľ dozvie pri vykonávaní diagnostických vyšetrení sú považované za dôverné 

informácie, o ktorých sú obe zmluvné strany zaväzujú zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ 

právny predpis platný a účinný na území Slovenskej republiky alebo písomná dohoda 

zmluvných strán nestanovuje inak. Tento záväzok zahŕňa povinnosť zachovávať 

mlčanlivosť o osobných údajoch testovaných osôb. Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto 

článku trvá aj po zrušení alebo zániku tejto zmluvy. 

 

5.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú 

tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám, pokiaľ 

táto zmluva neustanovuje inak. Ak zmluvná strana akýmkoľvek spôsobom poruší 

povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku zmluvy, je druhej zmluvnej strane povinná 

nahradiť tým spôsobenú škodu v plnej výške.  

 

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že musia zabezpečiť, aby sa povinnosť mlčanlivosti 

vyplývajúca z tohto článku zmluvy vzťahovala aj na osoby, ktoré realizujú práva a 

povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce.  

 

Čl. VI. 

Ustanovenia o ochrane osobných údajov 

 

6.1. Poskytovateľ je povinný pri spracúvaní osobných údajov testovaných osôb na účely 

plnenia predmetu tejto zmluvy postupovať v súlade s Nariadením Európskeho 

Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

6.2. Pre účely tejto Zmluvy v zmysle § 31a § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uzatvára Štandardná zmluvná 

doložka pre sprostredkovateľa, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy. 

 

Čl. VII. 



Strana 5 z 5 

Trvanie zmluvy 

 

7.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na deň 8.12.2020.  

7.2.  

7.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pred ukončením tejto zmluvy upozorní objednávateľa na 

všetky opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne 

hroziacej objednávateľovi nedokončením niektorej z činností podľa tejto zmluvy. 

  

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých obidve 

zmluvné strany dostanú po jednom (1) vyhotovení. 

 

8.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať iba písomnou formou, a to písomnými 

dodatkami k tejto zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

 

8.3. Vzťah oboch zmluvných strán sa riadi výlučne touto zmluvou, príslušnými 

ustanoveniami  Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

 

8.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú. 

 

 

V Senci dňa  7.12.2020 

 

 

Objednávateľ: 

 

 

___podpísaná________ 

Obec Kráľova pri Senci 

JUDr. Dušan Šebok  

starosta 

Poskytovateľ: 

 

 

_____podpísaná____________ 

   RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. 

   PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová 

   riaditeľka n.o. 

 

 

 


