
Zmluva o antigénovom 
testovaní COVID 19 

Zmluvné strany: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 

ROYAL MEDIC HEAL TH CARE, s.r.o. 
Babuškova 2,82103 Bratislava, SR 
46630961 
Obchodný register Okresného súdu 
Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 82904/B 

Zastúpená: Mgr. Vladimír Krondiak, konateľ 
(ďalej len „vykonávateľ") 

Registrácia: 

a 

Obec Obec Závod 
Obecný úrad, Sokolská 243 
IČO: 00310158 
Zastúpená: Ing. Peter Vrablec 
(ďalej len „objednávateľ") 

(poskytovateľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany" a každý samostatne aj 
ako „zmluvná strana") 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy v zmysle ust. § 591 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok: 

Článok 1. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je komplexné zabezpečenie a vykonanie 
antigénového testovania obyvateľov obce Závod v rámci screeningového 
testovania obyvateľstva realizovaného v zmysle uznesenia Vlády SR zo dňa 
17.01.2021 na prijatie opatrení na pokles ochorení na COVID - 19 v určenom čase 
a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

2. Vykonaním testovania sa poskytovateľ zaväzuje v súlade s platnými právnymi 
predpismi, s potrebnou odbornou starostlivosťou a pravidlami najlepšej praxe 
(lege artis) vykonať u každej jednej testovanej osoby nestranne zistenie 
prítomnosti špecifických antigénov COVID 19 v stere z jej hltana a nosohltana 
a o výsledku vystaviť kontrolné osvedčenie s obsahom a vo forme stanovenej 
príslušnými predpismi ÚVZ SR alebo iných štátnych orgánov. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú činnosť dohodnutú 
odplatu. 
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4. Poskytovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať 
službu testovania v rozsahu podľa tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 
v zmysle tejto zmluvy na vlastné riziko a náklady vytvoriť pre plnenie tejto zmluvy 
predpoklady. 

Článok II. 
Miesto a čas plnenia 

1. Poskytovateľ je povinný plniť povinnosti podľa tejto zmluvy a dodať predmet 
zmluvy v zmysle čl. 1. ods. 1., 2 a 4 tejto zmluvy v objednávateľom určených 
priestoroch v Závode (v kapacite jedného odberného tímu). Uvedené miesto je 
dohodnutým miestom plnenia. Objednávateľ znáša všetky prevádzkové alebo iné 
náklady súvisiace s prevádzkou miesta plnenia (miesta realizácie testovania). 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať činnosť a plnenie podľa tejto zmluvy v období od 
09.03.2021 do 31.03.2021 v dňoch utorok - sobota v čase od 10,00 hod. do 
18,30 hod. s prestávkou (prerušením činnosti) od 14,00 hod. do 14,30 hod .. 

Článok III. 
Odplata a platobné podmienky 

1. Odplata za činnosť vykonávateľa podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán vo výške 3,50 Eur (slovom: tri eurá päťdesiat cent) za jednu (1) 
otestovanú osobu. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa na 
vykonanie jeho činnosti v zmysle tejto zmluvy a tento už nemá žiaden nárok na ich 
náhradu iba ak táto zmluva stanoví inak. V odplate nie je zahrnutý náklad na 
testovacie sady, ktoré zabezpečí objednávateľ. 

2. Výsledná cena predmetu zmluvy podľa ods. čl. 1. tejto zmluvy je násobkom ceny 
podľa bodu 1. tohto článku a počtu osôb, ktoré vykonávateľ otestuje. 

3. Odmenu zúčtuje vykonávateľ vystavením faktúry k 15.03.2021 a k 31.03.2021 
s náležitosťami daňového dokladu, ktorú doručí na Obecný úrad Závode v lehote 
najneskôr do 15 dní odo dňa splnenia predmetu zmluvy. Podkladom pre 
vystavenie faktúry bude zoznam testovaných osôb, ktorý vedie a vyhotoví 
vykonávateľ, pričom tento bude obsahovať najmenej nasledovné údaje - meno 
a priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo /dátum narodenia testovanej (ak jej 
nebolo r. č. pridelené) testovanej osoby. Faktúra je splatná do pätnástich (15) dní 
odo dňa predloženia faktúry bezhotovostným prevodom na č. účet poskytovateľa 
uvedený na faktúre. 
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Článok IV. 
Ostatné zmluvné povinnosti vykonávateľa 

1. Vykonávateľ vyhlasuje, že je držiteľom príslušných oprávnení na vykonanie 
predmetu tejto zmluvy. Vykonávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy vykonajú 
osoby s príslušnými potrebnými odbornými znalosťami, spÍňajúce podmienky 
stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä s ohľadom na oprávnenie na 
odoberanie sterov pri vykonávaní testovania. 

2. Vykonávateľ zodpovedá za ochranu osobných údajov a dát testovaných osôb, ktoré 
mu budú poskytnuté alebo sprístupnené pri plnení tejto zmluvy a za ich spracúvanie 
a nakladanie s nimi v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

3. Vykonávateľ zodpovedá za riadne nakladanie a následnú likvidáciu odpadu, ktorý 
vznikne pri plnení tejto zmluvy s výnimkou odpadu komunálneho, za ktorého 
likvidáciu zodpovedá objednávateľ. 

4. Vykonávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu osôb, ktoré budú plniť predmet 
zmluvy v jeho mene a na jeho účet. 

Článok V. 
Ostatné zmluvné povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ zodpovedá za vhodnosť a pripravenosť priestorov, ktoré sú 
dohodnuté ako miesto plnenia. 

2. Objednávateľ je povinný riadne, primeraným a v mieste a v čase obvyklým 
spôsobom informovať verejnosť o testovaní podľa tejto zmluvy. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo pritom uviesť, že testovanie sa realizuje v spolupráci 
s vykonávateľom. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo v určenom čase určiť otestovanie svojich 
zamestnancov, členov orgánov a zamestnancov ním zriadených organizácií. 

Článok Vl. 
Záverečné ustanovenia 

1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným 
zákonníkom, najmä ustanovenia § 591 a nasl. a príslušnými ustanoveniami 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné 
uzatvoriť výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží 
objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží poskytovateľ. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň, po zverejnení na webovom sídle objednávateľa, ktorý je v zmysle 
zákona povinne zverejňovanou osobou. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu 'riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je 
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je 
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali. 

V Závode dňa 08.03.2021 Bratislave, dňa 08.03.2021 

Objednávateľ: Poskytovateľ: 

01 ROYAL 1111'-L,mJ ni::.f'\L In vAt<t:, s.r.o. 
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