Zmluva o poskytovaní služieb mobilného odberného miesta
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení
(ďalej len,,zmluva")

Objednávatel':
Sídlo
Zastípený:
Bankové spojenie:
IBAN:
tČo:
DIČ:
Tel.:
E-mail:

Obec Kamienka
Kamienka 143,06'7 83 Kamenica nad Cirochou
Ing. Benjamín Blaha - starosta obce
PRIMA BANKA SLOVENSKO, A.S.
SK86 5600 0000 0042 3857 0001
00323110
2221232664
0911 945 429
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(ďalej len,,objednávatel"')
a

Poskytovatel':
Síd1o
Zastupený:
Bankové spojenie:

IBAN:
IČo:

obec kamenica nad cirochou
Humenská 55516,067 83 Kamenica nad Cirochou
Ing. Monika Hamaďaková - starostka obce
PRIMA BANKA SLOVENSKO, A.S.
SK48 5600 0000 0042 3855 400l
00323

DIČ:
Tel.:

E-mail:
(ďalej len,,poskytovateť")

l0

1

202|232653
0903 356 l04
obeckamenicanadcirochou@ gmail. com

čl. t
Predmet zmluvy

1

Zm|uvné strany, objednávatel' na strane jednej a poskytovatel' na stralle druhej, uzaíváralúna
základe § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto znrluvu o poskytovaní služieb mobilného
odberného miesta, v nadváznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na uzemi okresu
Humenné vyvolanej šírenímnového koronavírusu SARS-CoV-2, ktoý spósobuje ochorenie
COVID-l9, s ciel'om ochrany verejného zdtavia, aío za nasledujúcich podmienok ako aj
v nadváznosti na uznesenie vlády SR. č. 77 zo dňa 5. 2. 2021 a jeho neskoršíchzmien.

2

Poskytovatel' sa zavázuje, že zabezpečívykonávanie odberu vzoriek biologického rnateriálu
anáslednú diagnostiku infekčného respiračnéhoochorenia COVID-l9, vyvolaného novým
koronavírusonr SARS-CoV-2 na odberom mieste v obci Kamienka (ďalej ,,OM") - na adrese
Kamienka l43, 06] 83 Kamenica nad Cirochou, a to prostredníctvorrr antigénovéhotestu
(ďalej ,,diagnostické vyšetrenie" alebo ,,Služba") v rozsahu a spósobom, ktoré sú uvedené
nižšiev zmluve.

Diagnostickó vyšetrenia bude poskytovatef lykonávat' nasledovne:

1 Dňa 20. 3. 2021 - od

9:00 hod. do 15:00 hod. pre osoby bez ohladu na miesto trvalého

pobytu.

2

3

Poskytovatel' sa zavázt4e, že nebude vyžadovať úhradu (akýkol'vek poplatok) od osób, ktoré
sa rozhodnú využit' služby OM na diagnostiku infekčnéhorespiračného ochorenia COVID-l9
prostredníctvom antigénového tesťu (tj. poskýovatet nemóže požadovat'za vykonanie diagnostického vyšetrenia od vyšetrovanej osoby úhradu).
Objednávatef sa zavázuje poskytnúť poskytovatefovi pri plnení jeho povinností r.yplývajúcich ztejto zmluvy potrebnú súčinnost'vrozsahu podťa tejto zmluvy azaplatit'poskytovateťovi dohodnutu cenu.

čt. rr.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Poskytovatel' sa zavázuje vykonávať diagnostické vyšetrenia pre testované osoby, konkrétne sa
zav ázuje vykonávať tieto činnosti
:

a)

b)
c)

zabezpečiť prítomnost' zdravotnickeho personálu (eden zdravotník na odber vzoriek - sterov z
nosohltanu a jeden zdravotník na vyhodnocovanie testov - následnú diagnostiku infekčného
respiračného ochorenia COVID-l9 v OM v dohodnutom čase podl'a ods. 2 tohto článk! zm1uvy,

zabezpečit'v dohodnutom čase v OM administratívnych pracovníkov (troch pre OM,

t.

j. pre je-

den odberný tím)

prostredníctvom zdravotníckeho personálu v dohodnutom čase podl'a ods. 2 tohto článkll zmluvy odoberať vzorky biologického materiálu sterom z nosohltanu a vyhodnocovať odobratú
vzorku prostredníctvom antigénového tesfu,
d) infonnovať testovanú osobu o výsledku testu formou odovzdania certifikátu alebo potvrdenia
o vykonaní testu,
e) nahlásit' miestne príslušnémuregionálnemu úradu verejného zdravotníctva každý pozitívny
výsledok prostredníctvom aplikácie IS COVID, a to najneskór do 3 troch dní,
nahlásit' objednávatel'ovi a Národnému centru zdravotníckych informácií agregované dáta
o výsledkoch testovaniazapredchádzajírci vyšetrovací deň do 24hodinpo skončení testovania,
g) likvidovať osobné údaje dotknutých osób po splnení účeluplnenia predmetu tejto zmluvy,
h) zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadu, ktoý vznikol pri plnení povinností podťa tejto zmluvy
v súlade s platnými a účinnýmiprávnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva,
i) plniť všetky povinnosti, ktoré mu ako poskýovatel'ovi zdravotnej starostlivosti r,yplývajú
z príslušnýchprávnych predpisov,
j) pri spracúvaní osobných údajov testovaných osób na účelyplnenia predmetu tejto zmluvy postupovať (vrátane splnenia všetkých povinností ochrany osobných údajov týkajúcich sa samotného poskytovatel'a) v súlade s Nariadenírrr Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 20161679 z
27. aprila 2016 o ochrane §zických osób pri spracúvaníosobných údajov a o voLnom pohybe
takýchto údajon ktoým sa zrušuje smernica 95l46lES (všeobecnénariadenie o ochrane údajov)
a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v zneni neskorších predpisov.
Diagnostické lryšetrenia sa poskytovatef zavazuje vykonávať dňa
hod. do l5:00 hod. (d'alej len,,dohodnutý čas") v OM Kamienka.

20.3, 202l

v čase od 09:00

Poskytovatel' sa zavázuje zabezpečiťsvoje materiálne a personálne kapacity tak, aby bol schopný
vykonat'v dohodnutom čase minimálne 300 diagnostických vyšetrení v OM Kamienka.
Poskytovatel' bude odoberat' vzorky biologického materiálu nrinirnálne v dohodnutom čase osobám, ktoré sa dostavia na odberové miesto.
Objednávatel' sa zavázuje poskytnúťposkytovatel'ovi potrebnú súčinnost'pre riadne plnenie povinností poskYovatefa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, konkrétne sa zavázuje na vlastné náklady:
a) zabezpečiť poskytovatel'ovi antigénové sety najneskór v deň diagnostického testovania do
08:00 hod.
b) dodat' osobné ochranné prostriedky a dezinfekciu pre všetkých členov diagnostického tímu za
účelomplnenia povinností podl'a tejto zmluvy.
c) zabezpečit'dobre vetratel'né priestory určenéna zriadenie OM vrátane posúdenia ich vhodnosti
miestne príslušnýmRUVZ.
d) zabezpečit', aby v priestoroch na odber a vyhodnocovanie testov bola teplota minimálne l5 oC.
e) zabezpečiťdezinfekciu priestorov a plóch pred začiatkom testovania, počas testovania a po
ukončenítestovania a zabezpečiť dostatočné množstvo dezinfekcie na dezinfikovanie ruk testovaných osób na pri vstupe na OM a pri východe z OM.
na infekčný odpad COVID katalógové č. l8 01 03 zabezpečit' dvojité sáčkovanie auzavretie
odpadových vriec s maximálnym objemom odpadu 30 l a na ostré predmety v 1,5 l fl'ašiach so
širokým hrdlom; používat'hrubé vrecia žltej farby; riadne a viditel'ne označit' vrecia COVID
(Obec Kamienka); minimalizovať počet pracovníkov, ktorí s odpadom nakladujú; zabezpečiť
dennú dezinfekciu zberných miest; zabezpečiť oddelené skladovanie COVID odpadu od štandardných 18 01 03
g) zabezpečtť tlačivá certifikátov alebo potvrdení o r.ykonaní testu platných v čase vykonávania
testoV
h) zabezpečtťviditel'né označenie odberného miesta: "MOM Obec Kamenica nad Cirochou Odberné miesto č. 3 Obec Kamienka"
i) zabezpečiťdodržiavanie Prevádzkového poriadku OM Obec Kamienka,
j) zabezpečit' samolepiace obálky v počte min. 300 ks, v ktoých budú odovzdávané certifikáty
alebo iná forma potvrdení o vykonanom antigénovom teste testovaným osobám.
k) zabezpečit'ochranu osobných údajov o testovaných osobách, včítanevýsledkov antigénového
testovania.
D vrátiť poskytovatel'ovi nepoužitécertifikáty alebo inú formu potvrdenia o vykonanom
antigénovom teste (rozdiel medzi prevzatymi tlačivami od poskytovatel'a a vydanými testovanýnr osobám).

PoskYovatel' sa zavázuje použit'diagnostické sety výlučne na vykonanie diagnostického qršetrenia
podfa tejto zrnluvy. Poskytovatel'sa zavánlje vrátiť nepoužitédiagnostické sety objednávateťovi po
ukončenítestovania, kedy objednávatel' r,yzdvihne nepoužitédiagnostické sety v OM na vlastné
náklady cestou koordinátora odberného miesta. Súčasťoupreberacieho protokolu bude vyrrčtovanie
súhrnnéhopočfu dodaných diagnostických setov a súhrnný počet vykonaných vyšetrení.
Poskytovatel' vyhlasuje, že:

a) je poskytovateťom zdravotnej starostlivosti podťa zákona č. 57812004 Z.z. o poskytovatel'och

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravota doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov na základe
Rozhodnutia č.2ll00l15 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom,
26. nov. 1507/2, 066 01 Humenné zo dna 22. I. 202I, ktoým bolo poskytovateťovi povolené
prevádzkovat' zdravotnicke zariadenie: 50-00323101-A0001: mobilné odberné miesto,

níctve a o zmene

b) spÍňa všetky podmienky apožiadavky vtejto zmluve stanovené aže je plne kompetentný túto
zmluw uzatvorit' a schopný riadne plniť v celom rozsahu závázky v nej obsiahnuté,
c) vedome nezamlčal objednávateťovi žiadne informácie vo vzt'ahu k schopnosti poskytovateťa

poskytovať Službu podťa tejto zmluvy alebo také informácie, ktoré by podstatne zmenili alebo
ovp l yvn i l i rozh odnuti e obj e dn áv atel' a lzatvoriť tuto zmluvu.

Poskytovatel sa zavázuje vykonávať diagnostické rryšetrenie v súlade so všeobecne záváznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky a Metodikou k testovaniu formou antigénových testov,
ktorá je zverejnená na webovom sídle Ministerstva zdravotnicwa SR tak, aby mohol byt' dosiahnut} účelpoužitia vzorky na diagnostiku, najmá dodržiavaťpodmienky použitia diagnostického
setu, manipulácie s odberovým materiálom, podmienok odberu, ochranu chránených údajov
o testovanej osobe a za tymto účelomriadne usmemiť testovanú osobu k súčinnosti.
Poskytovatel' zabezpečíriadne označenie každej odobratej vzorky testovanej osoby a jej nespochybnitel'né spárovanie s testovanou osobou.
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Poskytovatel' zaznamenáva údaje o testovaných osobách do samostatného formulára, v ktoronr
bude uvedenó poradové číslo,meno a priezvisko, rodné číslo,bydlisko a telefónne čísloosoby.

l1 Poskytovatel'označí vydaný certifikát alebo potvrdenie o vykonaní testu svojou pečiatkou a podpisom poverenej osoby.

l2 poskytovatel' je povinný vykonávat' diagnostické qušetrenie riadne

a odborne v súlade s požiadavkami pri zolrl'adnení súčasnýchpoznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými diagnostickými postupmi pri zohl'adnení individuálneho stavu testovanej osoby a s prihliadnutím na technickó paranretre odberového materiálu.
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Diagnostické vyšetrenie je vykonané správne, ak bolo vykonané s potrebnou odbornou
starostlivosťou, pri dodržanívšetkých bezpečnostno-technických opatrení, ktoré sú pri takomto
odbere a diagnostike potrebné (najmá vzorka nesmie byt' kontaminovaná, musí byť odobratá zo
správneho miesta a musí byt'správne priradená testovanej osobe).

14

Za odber

a správnost' výsledku diagnostického vyšetrenia zodpovedá poskytovatel' v miere, aká
sa dá pričítat'špecificite a senzitivite antigénových testov. Objednávateť berie na vedomie, že
poskytovatef nezodpovedá za akúkofvek škodu spósobenú objednávatel'ovi alebo tretím osobám
PríPadným šíreníminfekčného respiračnéhoochorenia COVID-19, r.yvolaného noým koronavírusom SARS-CoV-2, spósobenou falošnou negativitou na základe antigénoých testov.

15 Objednávatel'nezodpovedá za omeškanie a prípadnúškodu spósobenú nesplnením závázkov zo
strany tretích subjektov, najmá, no nielen tym, že tretia osoba riadne a včas nedodá diagnostické
sety pre účelplnenia predmetu tejto zmluvy.

16

Poskytovatel' sa zavázuje bez zbytočnéhoodkladu podať na žiadosťobjednávatel'a sprár,u o
priebehu diagnostických vyšetrenía informovat' ho o nových skutočnostiach, ktoré vyšli v súvislosti s diagnostickými vyšetreniami najavo, najmá sa poskytovatel zavánlje, že bude objednávatel'a
bez zbYoěného 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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Poskytovateť sa zavázuje, že pri plnení závázkov podfa tejto zmluvy bude bez zbytočnéhoodkladu
prerokÚvat's objednávatel'om všetky otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh a r,}sledok sledovaný touto zmluvou a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť
oprávnený záujem objednávatefa a iniciatívne dávať návrhy na odvrátenie tejto hrozby.

čt. ttl
Cena plnenia a platobné podmienky

l. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' zaplati poskytovatel'ovi za riadne plnenie predmetu
odmenu vo výške :440,- EUR (slovom: Štyristoštyridsaťeur) za OM za testovací deň 20. 3.202l
navýšenú o sumu odvoz a likvidáciu infekčnéhoCOVID odpadu vzniknutého pri testovaní (kat.č. 18 0l
03), ktoru pre poskytovatel'a zabezpeči oprávnená zmluvná spoločnosť,vypočítanúako násobok skutočnéhomnožstva v kilogranoch (kg) a jednotkovej ceny 4,2 €lkg (slovom: štyri eurá a dvadsať eurocentov za kilogram) a alikvotnej časti poskytovateťovi fakturovaných nákladov za dopravu a manipuláciu.
V cene podl'a bodu l tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky a akékol'vek náklady poskytovatel'a vynaloženéna plnenie predrrretu tejto zmluvy.
3. Poskytovatel'má právo na odplatu v zmysle Čt. ttt bodu l. tejto zmluvy aj v tom prípade, ak sa zrealizuje menšípočet vyšetreníako je uvedené v Čt. tt bode 3. tejto zmluvy za predpokladu, že menšípočet
testov bude zrealizovaný nie z dóvodu na strane poskytovatel'a. V prípade, ak bude menší počet diagnos-

tických vyšetreníreallzovaný z dóvodu na sffane poskytovatel'a, objednávatel' je oprávnený alikvotne
znižit'výšku odmeny podl'a počtu reálne vykonaných diagnostických vyšetrení v OM.

4. Objednávatel'uhradí poskytovateťovi odplatu podl'a bodu l tohto článku tejto zmluvy na základe faktury r,ystavenej poskytovatefom najneskór do l5. dňa odo dňa ukončenia tejto zmluvy so splatnost'ou 30
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia, za predpokladu, že poskytovateť doručil Objednávateťovi fakturu, ktorá brrde spÍňat'náležitosti podl'a bodu 5. tohto článku tejto zmluvy. Odplatu Ža odvoz a likvidáciu odpadu móže poskytovat'poskytovatel'refakturovať objednávatel'ovi aj v inom termíne, najneskór do
15 dní od dátumu doručenia faktúry poskytovatel'ovi zo strany oprávnenej zmluvnej spoločnosti.
5. Faktura musí obsahovat'všetky náležitosti daňového a účtovnéhodokladu podl'a právneho poriadku
Slovenskej republiky. Prílohou faktúry je zoznarr' dní a hodín, počas ktoých prebiehalo plnenie zmluvy.
6. Pokial'faktúra nebude obsahovat'predpísanéalebo dohodnuté náležitosti, vrátane príloh, objednávatef
je oprávnený vrátit'ju poskytovatefovi bez úhrady na opra\u alebo doplnenie, pričom sa nedostane do
omeškania so splnením svojho peňažnéhozávázku voči poskytovatel'ovi. Doručenímopravenej alebo do-

plnenej faktúry plynie nová lehota splatnosti.

7. Objednávatel' je oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania ustanovení tejto zrnluly. Pri zistení nedostatkov je poskytovatel' povinný vykonať neodkladné opatrenia na zabezpečenie odstránenia nedostatkov a súlad s touto zmluvou a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Cl. IV.
Vyššiamoc

Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za nedodržaníe závázkov, pokial' toto nedodržanie vznikne v dósledku vonkajších udalostí, ktoré nemohli byť ovplyvnené zmluvnými
stranami alebo nimi predvídané. Pre účelytejto zmluvy sa za vyššiu moc považujúskutočnosti od
zmluvnýclr strán nezávislé a zmluvnými stranami objektívne neovplyvniteťné,napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, generálny štrajk, živelnépohromy a pod. Lehoty uvedené v tejto zmluve alebo
zákone sa na čas trvania skutočnosti označenej ako lyššiamoc dočasne pozastavujú; s presným
oznaČenímiclr začiatku a charakteru. Po skončenítrvania skutočnosti označenej ako vyššia moc
plynír pozastavené lehoty plynule d'alej s tým, že nadvázujú na čast' lehót už uplynulých pred ich
pozastavenírn v dósledku vyššejmoci.
Obidve zmluvné strany sazavázujú bezodkladne si vzájomne oznámiť začiatok a koniec "vyššej
ll1oci".

čt. v.
Mlčanlivost'
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, o ktorych sa poskytovatel'
dozvie pri r,rykonávani diagnostických vyšetrenísú považované za dóvemé informácie, o ktoých
sú obe zmluvné strany zavázujú zachovávať mlčanlivost', pokial právny predpis platný a účinný
na územíSlovenskej republiky alebo písomná dohoda zmluvných strán nestanor,uje inak. Tento
závázok zahíňa povinnost' zachovávat'mlčanlivost' o osobných údajoclr testovaných osób. Povinnost'mlČanlivosti podl'a tohto článku trvá aj po zrušení alebo zániku tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavázuji. že dóverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
drulrej zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a
ani neumožnia prístup tretích osób k dóvemým informáciám, pokiaf táto zmluva neustanowje
inak. Ak zmluvná strana akýmkoťvek spósobom poruší povinnosť mlčanlivosti podťa tohto
článku zmluvy, je druhej zmluvnej strane povinná nahradiť tým spósobenú škodu v plnej výške.
Zmluvné strany sa dohodli, že musia zabezpečiť, aby sa povinnost' mlčanlivosti vyplývaj,6ca z tohto článku zmlur.y vzťahovala aj na osoby, ktoré realizujú práva a povinnosti z tejto zmluq, vyplývajúce.

čt. vI.
Trvanie zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitu, t. j. objednávatel' sa zavánsje služby podťa tejto zmlur,y
poskytovat' objednávatel'ovi od 20. 3. 202l do 20. 3. 202L v čase od 09:00 hod. do l 5:00 hod.
Zmluvný vzí'ah založený touto zmluvou možno skončiťdohodou zrnluvných strán alebo
odstúpenírnod tejto zmluvy.
Zmluvu je nrožnéukončiťna základe vzájomnej dohody zmluvných strán ku dňu uvedenom v dohode.

Ak poskytovatel'podstatne porušíniektoru zo svojich povinností podfa tejto zmluvy (v prípade,
ak porušísvoje povinnosti stanovené v čl. l bod 2, v článku 2 tejto zmlulry) alebo ak sa
akékol'vek vyhlásenia poskytovatefa v tejto znrluve ukážu byť nepravdtvé, zavádzajúce alebo

neúplné, je objednávatef oprávnený od tejto zmluvy odstupiť, Odstupením od zmluvy nezanikajú
odstupujúcej zmluvnej strane už vzniknuté nároky, ani nároky na náhradu vzniknutej škody, vrátane škody vzniknutej v dósledku odstupenia od zmluvy.

Odstupenie od zmlur,y podl'a bodu 4 tohto článku znrluvy musí mat'písomnú fornru, rnusí byt'
preukázatel'ne doručenédruhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dóvod
odstupenia, inak je neplatne. Úemty odstupenia od zmluvy nastávajú okamihom doručenia
odstúpenia druhej zmluvnej strane.
Poskytovatel' sa zavázujc, že pred ukončením tejto zrnluvy upozomí objednávatel'a na všetky
opatrenia potrebné na to, aby sa zabráni\o vzniku škody bezprostredne hroziacej objedrrávatefovi
nedokončením niektorej z činnostípodťa tejto zmluvy,

Ak zmluvný vzt'ah medzi zmluvnými stranami zanikne odstupením od tejto zmluvy alebo iným
spósobonr, ktoý pripúšťajúustanovenia tejto zmluvy alebo príslušnéustanovenia Obchodného
zákonnika, nepoužitédiagnostické sety je poskytovatel' povinný odovzdat' objednávatel'ovi do
dní odo dňa zániku ztrlluvnóho vzt'ahu.
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vn.
Zmluvné poku§

V prípade porušenia ustanovenia článku 2 bod 6, článku 6 bod 7 tejto zmluvy tejto zmluvy má objednávatel' nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 50 Eur, zakaždý a1 začaty deň orneškania
s odovzdaním nepoužitých diagnostických setov a certifikátov spáť objednávatel'ovi.

Uhradením zmlr-rvnej pokuty podfa tohto článku nie je dotknuté právo objednávatel'a na náhradu
spósobnej škody ani právo objednávatel'ana odstúpenie od tejto zmluvy.

VIlI.
záverečnéustanovenia

1.

Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšieneupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniarni zákona č. 5l 3ll99lr Zb. Obchodného zákonníka.

Akékol'vek zmeny a doplnky k tejto zmluve móžu byt'vyhotovené iba písomne, vo forme dodatkov a musia byť odsúhlasenéobidvomi zmluvnými stranami.

3.

Zmluvné strany zmlur,u prečítalia jej obsahu porozumeli. Vyhlasujú, že zm|uva je prejavom ich
slobodnej vóle, nic je uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podnlienok, Na znak
súhlasu s jej obsahom zmluvu vlastnoručne podpisujú.

3

Zmluva nadobúda platnost'dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost'dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia v súlade s0 znením § 47a ods. 1 zákona č. 40l1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.
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Ak

sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo jeho časť)je neplatné aJalebo neúčinné,
a dóvod tejto neplatnosti sa nevzťahuje na celú zmluvu, nemá takáto neplatnosť a/alebo neúčin-

nost'za následok neplatnosť a/alebo neúčinnost'ďalšíchustanovení zmluvy, alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zavázujibez zbytočnéhoodkladu nahradiť takéto
ustanovenie (jeho časť)novým tak, aby bol zachovaný účel,sledovaný uzavretím zmluvy
a dotknutým ustanovením.
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Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach,každé s platnost'ou originálu, pričom jedno
vyhotovenie obdržíobjednávateť a jedno vyhotovenie poskytovatel'.

Za objednávatel'a:

Za poskytovatel'a:

v kamenici

v

nad cirochou,

kamenici nad cirochou,

dňa tr9.3.2021

dňa 19.3.2021

rng. Benjamín Blaha

Ing. Monika Hamad'aková

starosta obce kamienka

starostka obce kamenica nad cirochou

(podpis, pečiatka)

(podpis, pečiatka)

