
 

Zmluva o poskytovaní služieb  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení 
 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

 

Objednávateľ:    OBEC VČELINCE 

Sídlo     Obecný úrad Včelince 134, 980 50 Včelince 

Zastúpený:    Ing. Ľubomírom Kosztúrom- starosta obce 

Bankové spojenie:   VÚB BANKA  

IBAN:     SK81 0200 0000 0000 3162 0392 

SWIFT/BIC:    SUBASKBX 

IČO:     00319171 

DIČ:     2021132608 

Tel.:     047/5524535 

Fax:     ............. 

E-mail:     obec.vcelince@zoznam.sk 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ:     RADIX – MED s.r.o. 

Sídlo     Včerlince 56, 980 50 Včelince  

Zastúpený:     MUDr. Ján Gyökér    

Bankové spojenie:    SLSP, a,s,     

Číslo účtu:     SK40 0900 0000 0003 8171 9018    

IČO:      36055646      

IČ DPH:     2021716455      

Tel.:      0905263949 

E-mail:     gyoker@azet   

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 



 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany, objednávateľ na strane jednej a poskytovateľ na strane druhej, uzatvárajú na 

základe § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto zmluvu o poskytovaní služieb, v nadväznosti na 

aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Včelince vyvolanej šírením nového 

koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, s cieľom ochrany verejného 

zdravia, a to za nasledujúcich podmienok ako aj v nadväznosti na uznesenie vlády SR. č. 30/2021 

zo dňa 17.01.2021.  

 

Čl. II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať tieto činnosti: 

a) likvidovať všetok nebezpečný biologický odpad, ktorý vznikol pri Celoplošnom testovaní na 

ochorenie COVID-19 v obci Včelince v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi 

v oblasti odpadového hospodárstva, 

b) plniť všetky povinnosti, ktoré mu ako poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vyplývajú 

z príslušných právnych predpisov, 

c) pri spracúvaní osobných údajov testovaných osôb na účely plnenia predmetu tejto zmluvy 

postupovať (vrátane splnenia všetkých povinností ochrany osobných údajov týkajúcich sa 

samotného poskytovateľa) 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, 

     d)    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, 

    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. III 

Cena plnenia a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí poskytovateľovi za riadne plnenie predmetu 

tejto zmluvy odmenu vo výške 50,00 EUR . 

2. V cene podľa bodu 1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky a akékoľvek náklady 

poskytovateľa  vynaložené na plnenie predmetu tejto zmluvy.  

3. Objednávateľ uhradí poskytovateľovi odplatu podľa bodu 1 tohto článku tejto zmluvy na 

základe faktúry vystavenej poskytovateľom najneskôr do 15. dňa odo dňa ukončenia tejto 

zmluvy so splatnosťou 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.  

4. 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. 

 

 

 



Čl. IV. 

Trvanie zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t. j. objednávateľ sa zaväzuje služby podľa tejto zmluvy 

poskytovať objednávateľovi od 24.01.2021 do 24.01.2021 v čase od 07:00 hod. do 18:00 hod. 

2.       Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť dohodou zmluvných strán alebo    

          odstúpením od tejto zmluvy. 

2. Zmluvu je možné ukončiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán ku dňu uvedenom v 

dohode.  

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1.     Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie 

neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka. 

2.  Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vyhotovené iba písomne, vo forme 

dodatkov a musia byť odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami. 

3.  Zmluvné strany zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli. Vyhlasujú, že zmluva je prejavom 

ich slobodnej vôle, nie je uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na 

znak súhlasu s jej obsahom zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

4.    Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach,  pričom jedno vyhotovenie obdrží   objednávateľ 

a jedno vyhotovenia dodávateľ.  

 

Vo Včelinciach dňa 20.01.2021 

 

 

 

Za objednávateľa:                  Za poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

     

 


