Zmlruv a o pos kytova ní služieb (n e m ocnica/ľIoM)

Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvoľená podl'a s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991' Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení
(ďalej len,,zmluvao')

Objednávatel':

obec KRAJNÉ

Sídlo

Krajné 52

Zastiryený:

JUDr. Jánom Konečníkom, starosta obce

Bankové spojenie

PRIMA BANKA SLOVENSKO, A.S.

IBAN:

sKl r s600

SWIFT/BIC:

KOMASK2X

tČo:

00311715

DIČ:

2021079698

Tel.:

03217408521

Fax:

03217408527

E-mail:

starosta@kajne.sk

0000 0006 r838 1001

(d'alej len,,objednávatel*')

a

Poskytovatel':

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Sídlo

Staromyjavská 59, 907 0I Myjava

Zastúpený

MUDr. Henľichom Gašparíkom, PhD.,
riaditeľom NsP Myjava

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Čísloúčtu:

sK 98 8180 0000 0070 00st 0627

IČo:

00610721

lČ opH:

2021039988

Tel.:

00421 34/6979 243 sekľ.ľiad.
00421 3416979320 ekon.odd.

E-mail:

sek. riad.: jana.rybarova@nspmyjava.sk
ek.odd. : danka.kassovicova@nspmyj

ava.sk

(ďalej len,,poskytovatel"')
I

cr.I
Pľedmet zmluvy

Zmluvné stľany, objednávatel' na strane jednej a pos$rtovateľ na strane druhej, uzafuára}ú na
zÁklade $ 269 ods' 2 obchodného zákonníka túto zmluvu o poskýovaní služieb, v nadviĺznosti na
aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na územíobce Krajné vyvolanej šírenímnového
koľonavíruiu SARS-CoV-2'ktoý spôsobuje ochoľenie CovID-l9, s cielbm ochľany verejného
zdravia, ato za nasledujúcich podmienok ako aj v nadväznosti na uznesenie vlády SR. č.30 zo

dŕnl7.l.2021.

2

Poskýovateľ sa zaväzuje, že zabezpečívykonávanie odberu vzoriek biologického mateľiálu
a následnú diagnostiku infekčného ľespiračnéhoochorenia CovID-l9, vyvolaného noqým
koľonavírusom SARS-CoY-Z na objednávatelbm zriadených 2 mobilných odberoqých miestach
v obci Kľajné(ďalej ,,MoM") _ zasadačka ocÚ rľajnéa kulturny dom Matejovec lokalizácie
jednotlivýcň MoM šúuvedené v prílohe tejto Zmluvy a to prostľedníctvom antigénovéhotestu
iĺ'ut"j ,'diagnostické vyšetľenie" alebo ',Službď')' a to v rozsahu a spôsobom, ktoré sú uvedené
niŽšie v zmluve.

Diagnostické vyšetrenia bude poslrytovateľ vykonávať nasledovne:

l.
J

Deň(23.1'2021) _ 08.00-18.00 hodiny

Poskýovateľ 5,a zav'änuje, Že nebude vyŽadovať úhradu (alcýkol'vek poplatok) od osôb, ktoré sa
ľozhódnú vyuŽiť služby MoM na diagnostiku infekčnéhorespiračnéhoochoľenia covlD-lg
pľostľedníctvom antigénového testu (tj. poslc5ĺtovatel' nemôŽe požadovať Za vykonanie
diagnostického vyšetľenia od vyšetrovanej osoby úhradu).

4.

objednávateľ sa zaväzuje pos\rtnúť poskýovatel'ovi pri plnení jeho povinností vypl1ývajúcich
ztéjto zmluvy potľebnň súčinnosťv ľozsahu podl'a tejto zmluvy azaplatiť poslgrtovatel'ovi
dohodnutú cenu.

5.

čt. u.
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán
PoslcJrtovate|'

sa zav'ázuje vykonávať diagnostické vyšetrenia pre testované osoby, konkrétne sa

zaväzuje vykonávať tieto činnosti:

a)
b)

c)

di
e)

zabezpeéiť prítomnosť zdľavotníckeho personálu v
tohto článku zmluvy'

MoM

v dohodnutom čase podl'a ods. 2

prostľedníctvom zdravotníckeho personálu v dohodnutom čase podl'a ods. 2 tohto článku
zmluvy odoberať vzorky biologického materiálu sterom z nosohltanu,
whodnocovať odobratu vzorku prostredníctvom antigénového testu,
iňformoiať testovanú osobu o qýsledku testu formou odovzdania certifikátu alebo

potvrdenia o vykonaní testu,
nahlásiť miestne pľíslušnémuregionálnemu úradu veľejnéhozdľavotníctvakaŽdýpozitívny
ýsledok prostľedníctvom aplikácie IS CoVID, a to najneskôľ do 3 tľoch dní,
2

informácií agľegované dáta
nahlásiť objednávatelbvi a Náľodnému centru zdľavotníckych
vyšetľovacídeň
predchádzajúci
za
testovania za kúdý deň testovania

o

oýsledkoch

najneskôľ do 24 hodín,
pľedmetu tejto zmluvy'
g) iiňioouuľ osobné ĺd4e dott nuých osôb po splnení úče1uplnenia
tejto zmluvy v súlade
f;í iii.niáo*ľ všetok ;ád"d, ktoý vznikol pri pinení.povinností podl'a
pľívnymi predpisňi v oblasti odpadového hospodárstva,

''/

D
j)

k)

|ru,nyÍnĺa účinnými

'
všetky povinnosti, r.t*e
plniť

.u

ako poskytovateľovi zdravotnej staľostlivosti vyplývajú

ž pľíslušnýchpľávnych pľedpisov'

tejto zmluvy
pri spľacúvanĺosobn;1cir ĺdäjovtestovaných osôb na.účelyplnenia pľ9{1etu
údajov
ýkajúcichsa
postupovať ('.átu;;'.ňinenia vsethých pävinnostíochľany.osobných
Rady (EU)
a
Parlamentu
Euľópskeho
Ňariadením
s
súlade
samotného poskýovatel'a) v
pľi spracúvaní-oso!ry:h údajov a o
20|61679 z27. apriJazoía o ochľane fuzic[ých osôb
(všeobecné
volhom poľryu"''iutoy.t to ĺaa3ou, nóryim'sa zľušuje smeľnica 95l46/Es údajov a o
osobných
ochrane
o
z.
Z.
nariadenie o o.ľ,.u*ídajov) u-rákono.n-č. 18/2018
predpisov,
zmene a doplnení niektolých zákonov v znení neskorších
pr; všet[ých členov jednotliých
objednávatel' dodá oso_bné ochranné pľostľiedky
objednávatel'a) a ľovnako
diagnostic[ý"ľ, iĺ-ou (vľátane adminisffatívnych praiovĺíkov
prostľiedky za účelomplnenia povinností podl'a tejto zmluvy'
dodá dezinfekčnJ

z.

od 23'l' 202l do 23'I'202|
Diagnostické vyšetrenia sa poskýovatď zaväzuje vykonávať
čas") vo všet\ých MoM'
v čase od 08.00 hod. do 18.0ó hod. (ďalej len,,dohodnud

J

minimálne v dohodnutom čase
Poskytovatel' bude odoberať vzorky biologického materiálu
osobám, ktoľésa dostavia na odberové miesto'
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objednávate

ľ sa

pľe ľiadne plnenie
zaväzuje pos\ĺtnút'poslqrtovatelbvi potrebnú súčinnosť

povinností porľytouui.iá úpry"ajúcichmí z

'ggjto

r'iu'y,

konkľétne sa zaväzuje na vlastné

náklady:
zaĹezpeéiťposlgft ovatelbvi antigéno_vé sety'

a)
b)

c)
d)

zabezpeéiť poJúouui"r'oui

J".tiĺmty alebo inú formu

antigénovom teste'

pľacovníkov (max' dvoch pre
zabezpečiťv dohodnutom čase v MoM administľatívnych
jedno MoM, t. j. pre jeden odberný tím)
posúdenia ich vhodnosti miestne
zabezpeéiť p.i"rtä|"u.eené na niadenie MoM vľátane
pľiestorov MoM, počítačna
príslušným nuvŽ."oĹ3ednávatel' zabezpeéíriadne označenie
v zmysle nahlasovacích
evidenciu ,"rro*ny"t äsôb, prípad ne na raberpečenie komunikácie
zmluvy) azabezpeéí
tejto
II'
povinností poslgrtovateľa (bod 1, písmeno "; a 0 článku
bbčeľsweniéa pitný režim pľe celý odberovy tím'

objednávat

eľ zabezpeéí poskýovateľovi

diagnostického testovania do 07:00 hod'
5

potvľdenia o vykonanom

v

antigénové testy a ceľtifikáty najneskôr v deň začiatku

jednotlivých MoM'

diagnostického
zaväzuje použiť diagnostické sety qýlučne na vykonanie
seý
diagnostické
vľátiť nepoužité
vyšetrenia podľa tejto imluvy. Poskňvateľ sa zivdzuje
vyzdvihne
testóvania, kedy objednávateľ
a ceľtifikáty objednävateľovi v nedel'u po ukončení
všetĹých MoM. na vlastné náklady cestou koordinátoľa

Poskýovate

ľ sa

nepoužité aiugno.ii.ké sety vo
bude vyričtovanie súhľnnéhopočtu
odberného miesta. Súčasťoupľebeľacíehopľotokolu
vyšetľení.
áoĺan,icľ' diagnostickych setov a súhrnný počet vykonanych
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Poslqrtovatel' vyhlasuj e, že:

a)

starostlivosti podľa $ 4 zélkoĺač' 57812004 Z'z'
poskýtovatelbri zdravotnej
zd^ravotníckych pracovníkoch, stavovských
o poskýovatel'och zdravotnej staľostlivosti,
v znení neskoľších
zdľavotníctve a o r'.n" a doplnení niektoqých žákonon

je

organizáciäch v
predpisov,

J

--

b)

c)

spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené aže je plne kompetentqý tuto
zmluvu uzatvoriť a schopný riadne plniť v celom ľozsahu záĺväzkyv nej obsiahnuté,
vedome nezamlčal objednávatelbvi žiadne informácie vo vďahu k schopnosti poslqrtovatel'a
poskytovať Službu podl'a tejto zmluvy alebo také infoľmácie, ktoľéby podstatne zmenili alebo
ovplyvnili ľozhodnutie objednávatel'a uzaworiť tuto zmluvu.

Poslqrtovateľ sa zav'dzuje vykonávať diagnostické vyšetrenie v súlade so všeobecne záväznými
právnymi pľedpismi Slovenskej republiky a Metodikou k testovaniu foľmou antigénových
testov, ktorá je zverejnená na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR tak' aby mohol byť
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dosiahnuý účelpoužitia vzoľky na diagnostiku, najmä dodržiavaťpodmienky použitia
diagnostického setu' manipulácie s odbeľoqým materiálom, podmienok odberu, ochľanu
chránených údajov o testovanej osobe a za ýmto účelomľiadne usmeľniť testovanú osobu k
súčinnosti.

I

Poslqrtovate|' zabezpečíriadne označenie každej odobľatej vzorky testovanej osoby a jej
nespochybnitelhé spárovanie s testovanou osobou.

Pos$tovateľ zaznamenáva údaje o testovaných osobách do samostatného formulŕra, v ktoľom
bude uvedené poradové číslo,meno a priezvisko, ľodnéčíslo,bydlisko a telefónne čísloosoby.
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10. Posýovateľ oznaéi vydaný certifikát

alebo potvľdenie o vykonaní testu svojou pečiatkou
(alebo ak nemá pečiatku tak aspoň nezamenitel'ým označenímodbeľného miesta _ napr.
v tvare obec/čísloodberového miesta) a podpisom poverenej osoby.

1

1.

Pos\rtovatel'

je

povinný vykonávať diagnostické vyšetľenie riadne

a

odborne v súlade

pri zohl'adnení súčasnýchpoznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandaľdnými
pľi zohl'adnení individuálneho stavu testovanej osoby
a s prihliadnutím na technické paľametre odbeľového materiálu'
s požiadavkami

diagnostic\ými postupmi

12.

Diagnostické vyšetrenie je vykonané správne, ak bolo vykonané s potľebnou odboľnou
staľostlivosťou, pľi dodľžanívšetkych bezpečnostno-technických opatľení, ktoré sú pri takomto
odbere a diagnostike potrebné (najmä vzorka nesmie byt'kontaminovaná, musí bý odobratá zo
správneho miesta a musí byť správne priľadená testovanej osobe).

13. Za

odber a spľávnosť ýsledku diagnostického vyšetľenia zodpovedá poskýovatel' v miere, aká

sa dá pľičítať
špeciťrcite a senzitivite antigénoých testov. objednávateľ berie na vedomie, že
poskýovatel' nezodpovedä za akúkol'vek škodu spôsobenú objednávatelbvi alebo tretím
osobám prípadným šíreníminfekčnéhorespiľačnéhoochorenia COVID-19' vyvolaného novým
koronavírusom SARS-CoV-2, spôsobenou falošnou negativitou nazátkl'ade antigénoqých testov'

14'

objednávatel'nezodpovedá za omeškanie a prípadnúškodu spôsobenú nesplnením záĺväzkov zo
stľany tretích subjektov, najmä, no nielen ým, že tretia osoba riadne a včas nedodá diagnostické
sety pre účelplnenia predmetu tejto zmluvy.

15.

Poslqrtovatel' sa zaväzuje bez zbytočnéhoodkladu podať na Žiadosť objednávatel'a správu o
priebehu diagnostic\ých vyšetrení a informovať ho o noqých skutočnostiach' ktoré vyšli v
súvislosti s diagnostic\ými vyšetľeniami najavoo najmä sa poskytovateľ zaväzuje, že bude
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objednávateľa bez zbýočnéhoodkladu informovať o zistených nedostatkoch pľi vykonávaní
diagnostických vyšetrení.Zmluvne strany vynaloŽia vo vzájomnej súčinnostivšetko potrebné
úsilie na ich odstránenie.

16.

Pos\itovateľ sa zaväzuje, že pi plnení záväzkov podl'a tejto zmluvy bude bez zbytočného
odkladu prerokúvať s objednávatel'om všetky otázl<y, ktoľé by mohli negatívne ovplyvniť
priebeh a ýsledok sledovaný touto zmluvou a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoľé
by mohli ohľoziť oprávnený záujem objednávatel'a a iniciatívne dávať návrhy na odvrátenie
tejto hrozby.

čt. m
Cena plnenia a platobné podmienky

l.

Zmluvné stľany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí poslgrtovateľovi za ľiadne plnenie predmetu
tejto zmluvy odmenu. Výška odmeny bude stanovená v zmysle opisu v bode 2, čl.[I. tejto zmluvy.

2. Výška mzdoých nákladov bude stanovená v zmysle uzatvorených pracovno-pľávnych vďahov
medzi poslgrtovatelbm a zamestnancami podiel'ajúcimi sa na plnení úlohy' qýška nákladov na

likvidáciu nebezpečných odpadov bude kalkulovaná v zmysle zmluvných podmienok dohodnuých
a v závislosti od spôsobu manipulácie
a skutočňého množstva likvidovaného odpadu. Ďalšie náklady budú účtovanév zmysle skutočných
nákladov poslgrtovateľa a budú predmetom pľílohy zúčtovacejfaktúry.

medzi spoločnosťouPolyStar s.ľ.o. a poskýovatelbm

3. V cene podl'a bodu l tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky a akékol'vek náklady poskyovatel'a
vynaloženéna plnenie predmetu tejto zmluvy.

4. Poslgrtovatel'má pľávo na odplatu vzmysle Čt. ĺlI bodu

1. tejto zmluvy aj vtom prípade, ak sa
zrealizuje menšípočet vyšetrení ako je uvedené vČl. tt bode 3. tejto zmluvy za predpokladu,že
menší počet testov bude zrea|izovaný nie z dôvodu na strane pos\rtovatel'a. V prípade, ak bude
menšípočet diagnostických vyšetrení realizovaný z dôvodu na strane pos\rtovatel'a, objednávatel'

je oprávnený alikvotne znižiťvýšku odmeny podl'a počtu reálne vykonaných diagnostic[ých
vyšetrení v jednom

MoM.

5. objednávatel' uhľadí poslgrtovatelbvi odplatu podl'a bodu l tohto článku tejto zmluvy na zéklade
faktury vystavenej poskýovatelbm najneskôr do 15. dňa odo dňa ukončenia tejto zmluvy so
splatnosťou 30 kalendáľnych dní odo dňa jej doľučenia,za predpokladu, že poskýovatel' doručil
objednávatelbvi faktuľu' ktorá bude splňať náležitosti podl'a bodu 5. tohto článku tejto zmluvy.

6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovnéhodokladu podl'a právneho
poľiadku Slovenskej ľepubliky. Prílohou faktury je zoznam dní a hodín' počas ktoých prebiehalo
plnenie zmluvy. Pľílohy:pracovný ,ýkaz zamestnancov, ýkaz o množstve odpadov' ďalšie
náklady v súvislosti s plnením úlohy.

7. Pokial' faktuľa nebude obsahovať predpísané alebo dohodnuté náležitosti, vľátane príloh,

objednávatel'je oprávnený vrátiť ju pos\rtovatelbvi bez úhľady na opravu alebo doplnenie, pľičom
sa nedostane ilo omeškania so splnením svojho peňažnéhozÁväzku voči poskytovateloovi.
Doručenímopravenej alebo doplnenej faktúry plynie nová lehota splatnosti.
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zmluvy. Pri zistení
8. objednávatel' je oprávnený vykonávať kontľolu dodľŽiavania ustanovení tejto
odstľánenia
nedostatkov;e post ytouateľ ionĺnný vykonať neodkladné opatrenia na zabezpeéenie
republiky.
nedostatkov a súlad s touto zmluvou a platnými právnymi pľedpismi Slovenskej

čt. ĺv.
Vyššia moc

1.

2.

zodpovedná za nedodrŽanie záväzkov, pokiaľ toto
ovplyvnené zmluvnými
nedodľŽanie vznikne v dôsledku vonkajších udalostí, ktoré nemohli byť
považujúskutočnosti
moc
stranami alebo nimi predvídané.Pre účelytejto zmluvy sa za vyššiu
napľ.: vojna,
od zmluvných stľán nezávislé a zmluvnými Jtranami objektívne neovplyvnitelhé,
v tejto zmluve
mobiliácia, povstanie, generálny štľajk,živelnépohľomy a pod. Lehoty uvedené
pozastavujú; s
alebo zákone sa na čas trvania skutočnosti oznáčenej ako vyššiamoc dočasne
označenej ako
skutočnosti
trvania
skônčení
Po
pľesným ornue"Jň icľr zaoiatt<u a chaľakteru.
časťlehôt už
na
nadväzujú
Že
vyššiá moc plynú pozastavené lehoty plynule ď{ej s ým,
uplynulých pied ich pozastavením v dôsledku vyššejmoci'
a koniec ''vyššej
obidve zmluvné strany sazaväzujilbezodkladnl si vzájomne oznárniť začiatok
moci".
Žiadna

zo zmluvných stľán nebude

čl. v.
Mlčanlivost'
ktoých sa_ poskýovatel'
Zm|uvlléstrany sa dohodli, Že všetky skutočnosti, informácie a údaje, o
informácie, o
dozvie pri ýonávaní díagnostickych vyšetľenísú povaŽované za dôveľné
platrrý
predpis
pľávny
ktoďch sú obe zmluvné stľa-ny zaväžuji zachovávať mlčanlivosť, pokial'
stľán nestanovrtje
a úúnnýna územíSlovenskej republiky alebo písomná dohoda zmluvných
testovanýclr
údajoch
osobnýclr
o
mlčantivosť
inak. Tento zétväzok zahÍíapJvinnosťzáchovávať
zmluvy'
tejto
zániku
alebo
po
zrušení
aj
osôb' Povinnosť mlčanlivosii podl'a tohto článku trvá
písomného súhlasu
Zmluvne stľany sa zaväzujtl, že dôveľné informácie bez predchádzajúceho
tľetímosobám a
neposkytnú
druhej zmlrrvnój Stľany nevyužijú pľe seba ďalebo pre tľetie osoby,
neustanovuje
zmluva
ani neumožnia prístui tretích o'ou L dôverným inioľmáciárn, pokial'táto
podl'a tohto
inak. Ak zmluvná ,t.unu akýmkoltek spôsobom poruší povinnosť mlčanlivosti
škodu v plnej výške'
článku zmluvy, je drulrej zmlúvnej stľane povinná náhradiť ým spôsobenú

2.

vyplývajúca z
Zmluvné stľany sa dohodli, že musia zabezpečiť, aby sa povinnosť mlčanlivosti
pľátva a povinnosti z tejto zmluvy
tohto článku zmluvy vďahova|a aj na osoby, ktoľéľealizujú

-t

vyplývajúce

čl vr.
Tľvanió zmluvy

1

ďužby no.dľ1^t9{o zmluvy
Zmluva sa'uzatváľa na dobu určitu, t. j. objednávatel' sa zaväzuje
hod. do 18'00 hod'
poskytovať objednávateľovi od 23.l.2ď2l aó zs.t.zoz1 v čase od 08:00

6

2.

Zmluvný vďah za|oŽený touto zmluvou možno skončiťdohodou zmluvných stľán alebo

odstúpením od tejto zmluvy.

3.

Zmluvu je možnéukončiťna zák|ade vzájomnej dohody zmluvných stľán ku dňu uvedenom v

4.

Ak poskytovatel'podstatne poľušíniektoľúzo svojich povinností podl'a tejto zmluvy (v prípade'
ak porušísvoje povinnosti stanovené v č1. 1 bod 2, v článku 2 tejto zmluvy) alebo ak sa

dohode.

akékol'vek vyhlásenia poskýovatel'a v tejto zmluve ukážu bý' nepravdivé, zavádzajúce alebo

neúplné,je objednávatel' oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. odstúpenímod zmluvy
nezanikajú odstupujúcej zmluvnej stľane už vzniknuté náľoky, ani nároky na náhradu vzniknutej
škody, vrátane škody vzniknutej v dôsledku odstúpenia od zmluvy.
5

6.

7

odstúpenie od zmluvy podl'a bodu 4 tohto článku zmluvy musí mať písomnúformu, musí bý'
pľeukázatelhe doľučenédruhej -zmluvnej strane a musí v ňom bý' uvedený konkrétny dôvod
ôdstupenia, inak je neplatné. Učinky odstúpenia od zmluvy nastávajú okamihom doľučenia
odstupenia dľuhej zmluvnej stľane.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že pred ukončenímtejto zmluvy upozorní objednávateľa na všetky
opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostľedne hroziacej
objednávatelbvi nedokončenímniektorej z činnostípodl'a tejto zmluvy.

Ak zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami zanikne odstupením od tejto zmluvy alebo iným

spôsobom, kto4ý pripúšťajúustanovenia tejto zmluvy alebo príslušnéustanovenia obchodného
iákonníka, nepoužitédiagnostické sety je poslgrtovateľ povinný odovzdať objednávatelbvi do 5

dní odo dňa zániku zmluvného vďahu.

VIL
Záverečnéustanovenia

a povinnosti zmluvných stľán vypl1ývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie
neupľavené, sa ľiadia príslušnýmiustanoveniami zákona č)' 5l3l199l Zb' obchodného
Prŕtva

zákonníka.
2.

J

4.

Akékol'vek zmeny a doplnky k tejto zmluve môŽu byť vyhotovené iba písomne, vo foľme
dodatkov a musia byť odsúhlasené obidvomizmluvnými stranami.

Zmhlvné strany zmluvu prečítalia jej obsa'hu porozumeli. Vyhlasujú, Že zmluvaje pľejavom
ich slobodnej vôle' nie je uzatvoľená v tiesni a aĺi za nápadne neqýhodných podmienok. Na
znak súhlasu s jej obsahom zmluvu vlastnoručne podpisujú.
Zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosťdňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia v súlade so znením $ 47a ods. zákona é. 40/1964 Zb.

l

občiansky zákonník v znení neskoľšíchpľedpisov.

7

5

Ak

sa pľeukĺĺže,že niektoľéz ustanovení zmluvy (alebo jeho časQ je neplatné ďalebo neúčinné,

dôvod tejto neplatnosti sa nevďahuje na celú zmluvu, nemá takáto neplatnosť alalebo
neúčinnosťza následok neplatnosť ďalebo neúčinnosťd'alších ustanovení zmluvy, alebo
samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zavän$ibezzbytočnéhoodkladu
nahľadiť takéto ustanovenie (eho časť)noqým tak, aby bol zachovaný účel,sledovaný
uzavretím zmluvy a dotknu{ým ustanovením.
a

6.

Tĺáto zmluva

je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, každés platnosťou originálu, pľičomtri

vyhotovenia obdrži objednávatel' a dve vyhotovenia dodávatel'.

Za objednéxateľa:

V Krajnom,

dňa

Za poslqrtovatel'a:

, Íll4rÚ

20.l.202l

Nemocnica s

lildinikou

907
MUDr

JUDľ. Jĺán

Gašparíkom,PhD.,

staĺosta obce

Pľíloha č,. 1: Lokalizácie jednotlivých
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