ZMLUVA

O

SPOLUPRÁCI

č. 2/2016
zatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi

1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Objednávateľ:
obchodné meno
sídlo

:
:

IČO
zastúpený
email

:
:
:

Dodávateľ:
obchodné meno
sídlo
IČO
zapísaný

:
:
:
:

zastúpený
email

:
:

1.1.

Dom tretieho veku
Polereckého 2, 851 04 Bratislava – mestská časť
Petržalka
30 842 344
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH - riaditeľ
riaditel@dtv.sk; dtv@dtv.sk
(ďalej len „ Objednávateľ “)

MentART s.r.o.
Podzáhradná 49, 821 06 Bratislava
48295809
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Sro, vložka č.: 106427/B
MUDr. Katarína Krechňáková - konateľ
katarina.krechnakova@gmail.com
(ďalej len „ Dodávateľ “)

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spoločne len „ Zmluvné strany “)
1.2.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci (ďalej len „Zmluva“) v zmysle
ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

2.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

2.1.

Na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „Zákon o zdravotnej starostlivosti“ rozumie
zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „Zákon o sociálnych službách“ rozumie
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.
Na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „Zariadenie“ rozumie zariadenie pre seniorov
poskytujúce sociálne služby podľa § 35 Zákona o sociálnych službách,
prostredníctvom ktorého Objednávateľ poskytuje sociálne služby.
Na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „Klienti Zariadenia“ alebo „Klienti
Objednávateľa“ rozumejú osoby, ktoré sú v zmluvnom vzťahu na základe
uzatvorených zmlúv o poskytovaní sociálnej služby s Objednávateľom a ktoré sú
umiestnené v Zariadení.
Dodávateľ týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v celom rozsahu oboznámil
s rozsahom predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy, že sú mu známe podmienky na
splnenie záväzku v zmysle tejto Zmluvy a že disponuje dostatočnými personálnymi,
ako aj prostriedkovými kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami poskytovať
zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria.
Dodávateľ týmto zároveň berie na vedomie, že Klienti Zariadenia nie sú povinní
využívať zdravotnú starostlivosť poskytovanú Dodávateľom a Objednávateľ

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
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ponecháva na vôli Klientov Zariadenia, či využijú poskytovanie zdravotnej
starostlivosti od Dodávateľa.
3.

PREDMET ZMLUVY

3.1.

Na základe tejto Zmluvy sa
3.1.1. Dodávateľ zaväzuje Klientom Objednávateľa poskytovať zdravotnú
starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria spôsobom a za podmienok
v tejto Zmluve bližšie uvedených a
3.1.2. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť Dodávateľovi výkon svojej podnikateľskej
činnosti v rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti v špecializačnom
odbore psychiatria Klientom Objednávateľa a za poskytovanie zdravotnej
starostlivosti v špecializačnom odbore psychiatria zaplatiť Dodávateľovi
odplatu spôsobom a za podmienok v tejto Zmluve bližšie uvedených.
Objednávateľ sa týmto zaväzuje, že za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Klientom Zariadenia podľa tejto Zmluvy Dodávateľom, prislúcha Dodávateľovi odplata
vo výške 20,- EUR (slovom dvadsať eur) vrátane DPH za každú 1 (slovom jednu)
hodinu poskytovania zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Odplata“). Na základe tejto
Zmluvy môže Dodávateľovi vzniknúť nárok na Odplatu mesačne najviac vo výške 80
EUR (slovom: osemdesiat eur) vrátane DPH. Objednávateľ uhradí Dodávateľovi
Odplatu na základe riadne vystavenej a doručenej faktúry, ktorá musí spĺňať
zákonom stanovené náležitosti. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru do 10.
(slovom desiateho) dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom poskytoval
zdravotnú starostlivosť podľa tejto Zmluvy. Odplata je splatná do 15 (slovom pätnásť)
dní odo dňa doručenia faktúry. V prípade, ak by faktúra podľa tohto bodu Zmluvy
nespĺňala zákonom riadne stanovené náležitosti daňového dokladu, je Objednávateľ
takúto faktúru oprávnený bezodkladne Dodávateľovi vrátiť. Objednávateľovi začne
plynúť nová lehota splatnosti až na základe riadne vystavenej a úplnej faktúry, ktorú
mu opätovne doručí Dodávateľ.
Zmluvné strany týmto zároveň vyhlasujú, že Objednávateľ nezodpovedá za
akúkoľvek škodu a/alebo ujmu na zdraví alebo živote spôsobenú Dodávateľom, resp.
jeho pracovníkom Klientom Zariadenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo
v súvislosti s ňou.

3.2.

3.3.

4.

ZÁVÄZOK DODÁVATEĽA

4.1.

Dodávateľ sa týmto zaväzuje:
4.1.1. poskytovať
zdravotnú
starostlivosť
pre
Klientov
Zariadenia
v
špecializačnom odbore psychiatria v čase (každý druhý pondelok v mesiaci
od 9:00hod. do 11:00hod. alebo podľa potreby najviac však 4 hodiny
mesačne) a na mieste vyhradenom Objednávateľom v Zariadení,
4.1.2. spolupracovať s Objednávateľom a so Zariadením najmä, nie však výlučne
spolupracovať so zdravotníckymi pracovníkmi Objednávateľa a iným
personálom nachádzajúcim sa v Zariadení alebo u Objednávateľa,
4.1.3. pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa tejto Zmluvy postupovať
s odbornou starostlivosťou a zároveň sa zaväzuje dodržiavať Zákon
o zdravotnej starostlivosti, technické a odborné normy, dodržiavať BOZP
a protipožiarne opatrenia v Zariadení a v jeho bezprostrednom okolí
a dodržiavať podmienky tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že doprava Dodávateľa, resp. jeho zamestnanca alebo
inej poverenej osoby na zabezpečovanie predmetu Zmluvy do Zariadenia a späť zo
Zariadenia bude uhrádzaná na vlastné náklady Dodávateľa. Dodávateľ podpisom na
tejto Zmluve s ustanovením v predchádzajúcej vete výslovne vyjadruje súhlas.

4.2.
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5.

ZÁVÄZOK OBJEDNÁVATEĽA

5.1.

Objednávateľ sa zaväzuje, že umožní Dodávateľovi, resp. jeho zamestnancom alebo
povereným osobám plniť predmet Zmluvy spôsobom a za podmienok v tejto Zmluve
uvedených, najmä nie však výlučne umožní prístup Dodávateľovi, resp. jeho
zamestnancom alebo povereným osobám ku Klientom Objednávateľa alebo inému
personálu Objednávateľa za účelom plnenia úloh podľa tejto Zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje, že zriadi Dodávateľovi miestnosť za účelom plnenia
predmetu Zmluvy a umožní mu poskytovať zdravotnú starostlivosť v časovom
rozmedzí (každý druhý pondelok v mesiaci od 9:00hod. do 11:00hod. alebo podľa
potreby, najviac však 4 hodiny mesačne).

5.2.

6.

TRVANIE ZMLUVY

6.1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 1 (slovom: jedného) roka odo dňa
podpisu tejto Zmluvy.
Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená písomne vypovedať Zmluvu bez
uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota začne
plynúť mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď druhej
zmluvnej strane doručená.
Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak dôjde zo
strany Dodávateľa k porušeniu ktoréhokoľvek záväzku uvedeného v tejto Zmluve.

6.2.

6.3.
7.

DORUČOVANIE PÍSOMNOSTI

7.1.

Písomnosti sa doručujú poštou alebo prostredníctvom kuriéra oprávneného
vykonávať poštové a/alebo zasielateľské služby podľa VZP a to na adresu zmluvnej
strany uvedenú na prvej strane tejto Zmluvy. Zmenu adresy je zmluvná strana, ktorej
sa zmena týka, povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
Písomnosť sa považuje za doručenú jej prevzatím.
Ak si adresát písomnosť neprevezme z dôvodu, že nebol zastihnutý, písomnosť sa
považuje za prevzatú uplynutím odbernej lehoty po jej uložení na príslušnej pošte.
Ak adresát odmietne prijať doručovanú písomnosť, považuje sa písomnosť za
doručenú dňom, kedy bolo jej prijatie odmietnuté.

7.2.
7.3.
7.4.
8.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán po podpise
tejto Zmluvy obdrží po jednom vyhotovení.
Zmluva je platná okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, pričom všetky jej
ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných
strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

8.2.
8.3.

V Bratislave, dňa 1.02.2016
za Objednávateľa:

podpis
meno
funkcia

: ............................................
: PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH
: riaditeľ
Dom tretieho veku

za Dodávateľa:

podpis
meno
funkcia

: ............................................
: MUDr. Katarína Krechňáková
: psychiater
MentART s.r.o.
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