Zmluva na zabezpečenie testovania antigénovými testami
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej ako „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Zastúpený:

Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, 829 05 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
35 823 542
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa,
vložka č. 2851/B,
202 028 5245
Československá obchodná banka, a.s.
SK96 7500 0000 0001 2511 8133
Ing. Dušan Randuška, generálny riaditeľ, na základe poverenia
Mgr. Dana Miňová, PhD., riaditeľ ľudských zdrojov, na základe
poverenia

(ďalej ako „objednávateľ 1')
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Zastúpený:

Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84, 917 42 Trnava
36 246 034
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa,
vložka č. 10219/T,
202 016 6632
Československá obchodná banka, a.s.
SK27 7500 0000 0040 0164 4156
Ing. Juraj Slašťan, generálny riaditeľ, na základe poverenia
Ing. Peter Srpoň, finančný riaditeľ, na základe poverenia

(ďalej ako „objednávateľ 2“)
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný:

Zvolenská teplárenská, a.s.
Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen
36 052 248
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa,
vložka č. 686/S,

DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Zastúpený:

2020070030
VÚB , a.s. pobočka Zvolen
SK47 0200 0000 0035 9641 7758
Ing. Anton Brčka, predseda predstavenstva
Mgr. Ján Štriho, podpredseda predstavenstva

(ďalej ako „objednávateľ 3“)

(„objednávateľ 1“ spolu s „objednávateľom 2“ a spolu s „objednávateľom 3“ ďalej ako „objednávatelia “)
a
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Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Zastúpený:

KÚPELE SLIAČ a.s.
962 31 Sliač
31 642 438
Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sa,
vložka č.: 316/S
2020477096
VÚB , a.s. pobočka Zvolen
SK33 0200 0000 0000 0160 4412
Ing. Mgr. Martin Beňuch, predseda predstavenstva
Ing. Marianna Ondrová, člen predstavenstva

(ďalej ako „poskytovateľ')
(„poskytovateľ“ spolu s „objednávateľmi“ ďalej ako „zmluvné strany“)
Článok I
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a
následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým
koronavírusom SARS-CoV-2, prostredníctvom antigénového testu (ďalej ako „diagnostické
vyšetrenie‘ alebo „služba“), a to v rozsahu a spôsobom, ktoré sú uvedené nižšie v zmluve.
2. Objednávatelia sa zaväzujú poskytnúť poskytovateľovi pri plnení jeho povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy potrebnú súčinnosť v rozsahu podľa tejto zmluvy a zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu.
Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať diagnostické vyšetrenia pre zamestnancov objednávateľov (ďalej
ako „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 pozitívny výsledok miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v
zmysle Manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania
zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19.
Diagnostické vyšetrenia sa poskytovateľ zaväzuje vykonávať na adrese sídla jednotlivých
objednávateľov odo dňa účinnosti zmluvy v rozsahu 1 pracovného dňa v týždni, 8 hodín denne, najskôr
od 7:00 hodiny (ďalej ako „dohodnutý čas“). Do dohodnutého času sa nezapočítavajú štátne sviatky.
 Sídlo Objednávateľa 1 - Turbínová 3, 829 05 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 Sídlo Objednávateľa 2 - Coburgova 84, 917 42 Trnava
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Sídlo Objednávateľa 3 - Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť svoje materiálne a personálne kapacity tak, aby bol schopný
vykonať v dohodnutom čase minimálne 300 diagnostických vyšetrení denne.
3. Poskytovateľ bude odoberať vzorky biologického materiálu minimálne v dohodnutom čase
testovaným osobám, ktoré sa dostavia na odberové miesto.
4. Objednávatelia sa zaväzujú poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pre riadne plnenie
povinností poskytovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje prevziať konkrétne v mene objednávateľov prostredníctvom miestne
príslušného okresného úradu alebo Správy štátnych hmotných rezerv SR diagnostické sety.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje použiť diagnostické sety výlučne na vykonanie diagnostického vyšetrenia
podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť nepoužité diagnostické sety najneskôr do 5
pracovných dní po ukončení zmluvného vzťahu miestne príslušnému okresnému úradu.
7. Poskytovateľ vyhlasuje, že:
a) jeho oprávnenie uzatvoriť túto zmluvu je bezchybné a nesporné ku dňu jej podpisu,
b) 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.
8. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať diagnostické vyšetrenie v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky a Metodikou k testovaniu formou antigénových testov, ktorá
je zverejnená na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR tak, aby mohol byť dosiahnutý účel
použitia vzorky na diagnostiku, najmä dodržiavať podmienky použitia diagnostického setu,
manipulácie s odberovým materiálom, podmienok odberu, ochranu chránených údajov o testovanej
osobe a za týmto účelom riadne usmerniť testovanú osobu k súčinnosti.
9. Poskytovateľ zabezpečí riadne označenie každej odobratej vzorky testovanej osoby a jej
nespochybniteľné spárovanie s testovanou osobou.
10. Poskytovateľ zaznamenáva údaje o testovaných osobách do samostatného formulára, v ktorom bude
uvedené poradové číslo, meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko a telefónne číslo testovanej osoby.
Každý deň po ukončení testovania poskytovateľ zaznamená do online systému výsledky testovania na
link: https://www.standardnepostupy.sk/oznamovanie-vysledkov-testov-s-rychlotestmi/.
11. Poskytovateľ označí vydané potvrdenie o vykonaní testu svojou pečiatkou a podpisom poverenej
osoby.
12. 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.
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13. 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).
14. Za odber a správnosť výsledku diagnostického vyšetrenia zodpovedá poskytovateľ v miere, aká sa dá
pričítať špecificite a senzitivite antigénových testov. Objednávatelia berú na vedomie, že poskytovateľ
nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú objednávateľom alebo tretím osobám prípadným šírením
infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS-CoV-2,
spôsobenou falošnou negativitou na základe antigénových testov poskytnutých objednávateľmi.
15. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude na požiadanie objednávateľov s nimi konzultovať otázky
vyplývajúce z tejto zmluvy aj telefonicky, ak je to vzhľadom na ich obsah možné, a na požiadanie
objednávateľov aj osobne na dohodnutom mieste.
16. Poskytovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu podať na žiadosť objednávateľov 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 objednávateľov bez
zbytočného odkladu informovať o zistených nedostatkoch pri vykonávaní diagnostických vyšetrení.
Zmluvné strany vynaložia vo vzájomnej súčinnosti všetko potrebné úsilie na ich odstránenie.
17. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy bude bez zbytočného odkladu
prerokúvať s objednávateľmi všetky otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh a výsledok
sledovaný touto zmluvou a že im bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť oprávnený
záujem objednávateľov a iniciatívne dávať návrhy na odvrátenie tejto hrozby.
Článok III
Cena plnenia a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatelia zaplatia poskytovateľovi za riadne plnenie predmetu
tejto zmluvy odplatu, a to za podmienok uvedených v tomto článku zmluvy, pričom odplata závisí od
umiestnenia mobilného odberového miesta a je tvorená nasledovne:
-

Sumu vo výške 8,90 EUR (slovom: osem eur 90 centov)/ jedna testovaná osoba za materiálnotechnické a personálne zabezpečenie vybavenia odberového miesta.

2. V cene podľa bodu 1. tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky a akékoľvek náklady poskytovateľa
vynaložené na plnenie predmetu tejto zmluvy.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky. Prílohou faktúry je zoznam dní a hodín, počas ktorých prebiehalo plnenie
zmluvy. Podľa § 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je poskytovanie zdravotnej
starostlivosti od dane z pridanej hodnoty oslobodené. Splatnosť faktúry je 60 dní.
4. Pokiaľ faktúra nebude obsahovať predpísané alebo dohodnuté náležitosti, vrátane príloh,
objednávatelia sú oprávnení vrátiť ju poskytovateľovi bez úhrady na opravu alebo doplnenie, pričom
sa nedostane do omeškania so splnením svojho peňažného záväzku voči poskytovateľovi. Doručením
opravenej alebo doplnenej faktúry plynie nová lehota splatnosti.
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5. Objednávatelia sú oprávnení vykonávať kontrolu dodržiavania ustanovení tejto zmluvy, a to i
prostredníctvom iných štátnych orgánov. Pri zistení nedostatkov je poskytovateľ povinný vykonať
neodkladné opatrenia na zabezpečenie odstránenia nedostatkov a súlad s touto zmluvou a platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Článok IV
Vyššia moc
1. Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za nedodržanie záväzkov, pokiaľ toto nedodržanie
vznikne v dôsledku vonkajších udalostí, ktoré nemohli byť ovplyvnené zmluvnými stranami alebo
nimi predvídané.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne si vzájomne oznámiť začiatok a koniec ”vyššej moci”.
Článok V
Mlčanlivosť
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 sa
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.
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.
3. Zmluvné strany zabezpečia, aby sa povinnosť mlčanlivosti, vyplývajúca z tohto článku zmluvy,
vzťahovala aj na osoby, ktoré realizujú práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce.
Článok VI
Ustanovenia o ochrane osobných údajov
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.
Článok VII
Trvanie zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 7 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.
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2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením
od tejto zmluvy.
3. Zmluvu je možné ukončiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán ku dňu uvedenom v dohode.
4. Ak ktorákoľvek zmluvná strana podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy nezanikajú
odstupujúcej zmluvnej strane už vzniknuté nároky, ani nároky na náhradu vzniknutej škody, vrátane
škody vzniknutej v dôsledku odstúpenia od zmluvy.
5. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť preukázateľne doručené druhej zmluvnej strane a musí
v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pred ukončením tejto zmluvy upozorní objednávateľov na všetky
opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej objednávateľom
nedokončením niektorej z činností podľa tejto zmluvy.
7. Ak zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami zanikne odstúpením od tejto zmluvy alebo iným
spôsobom, ktorý pripúšťajú ustanovenia tejto zmluvy alebo príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka, nepoužité diagnostické sety je poskytovateľ povinný odovzdať miestne príslušnému
okresnému úradu do 5 dní odo dňa zániku zmluvného vzťahu.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne
zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné
strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej
len „register“). Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
3. Zmeny a doplnky zmluvy možno vykonať iba písomnou formou, a to písomnými a očíslovanými
dodatkami k tejto zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami.
4. Vzťah oboch zmluvných strán sa riadi výlučne touto zmluvou, príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť,
nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie
medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu
tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
6. Postúpenie pohľadávky poskytovateľa, vzniknutú z tejto zmluvy, na tretiu osobu sa bez
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu
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formu alebo spôsob postúpenia. Takéto postúpenie pohľadávky sa bude považovať za neplatné.
7. 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 Bratislave dňa 01.02.2021

V ... dňa 01.02.2021

Objednávateľ 1:

Poskytovateľ:

.......................................................
Ing. Dušan Randuška
Generálny riaditeľ spoločnosti
Bratislavská teplárenská, a.s.
na základe poverenia

...............................................................
Ing. Mgr. Martin Beňuch
Predseda predstavenstva
KÚPELE SLIAČ a.s.

.......................................................
Mgr. Dana Miňová, PhD.
Riaditeľ ľudských zdrojov spoločnosti
Bratislavská teplárenská, a.s.
na základe poverenia

...............................................................
Ing. Marianna Ondrová
Člen predstavenstva
KÚPELE SLIAČ a.s.

V Trnave, dňa 01.02.2021
Objednávateľ 2:

.......................................................
Ing. Juraj Slašťan
Generálny riaditeľ spoločnosti
Trnavská teplárenská, a.s.
na základe poverenia

.......................................................
Ing. Peter Srpoň
Finančný riaditeľ spoločnosti
Trnavská teplárenská, a.s.
na základe poverenia
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Vo Zvolene, dňa 01.02.2021
Objednávateľ 3:

.......................................................
Ing. Anton Brčka
Predseda predstavenstva spoločnosti
Zvolenská teplárenská, a.s.

.......................................................
Mgr. Ján Štriho
Podpredseda predstavenstva spoločnosti
Zvolenská teplárenská, a.s.
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