
Zmluva
 o poskytovaní zdravotníckych výkonov medzi

Objednávateľ: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého,
Sídlo:             Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín
zastúpená: PhDr. Jozef Mintál – riaditeľ
IČO: 00 634 905
DIČ: 2020563754

a

Dodávateľ: MUDr. Stanislav Ďurík
sídlo: Pri Váhu 8077/24
zastúpený: MUDr. Stanislav Ďurík
IČO: 42225434
DIČ: 1046821666
Bank.spojenie:Tatrabanka, a.s.
číslo účtu: Iban: SK2511000000002920892960

Čl. I.
Preambula

1. Objednávateľ  je  štátnym  zdravotníckym  zariadením  a  zaradený  v  sieti  zdravotníckych
zariadení  na  poskytovanie  komplexnej  zdravotnej  starostlivosti  a  špecializovanej
ambulantnej a lôžkovej starostlivosti pre pacientov z celého územia Slovenkej republiky.

2. Dodávateľ  je  obchodnou  spoločnosťou,  predmetom  činnosti  ktorej  je  aj  poskytovanie
zdravotnej  starostlivosti  v  štátnom  zdravotníckom  zariadení,  samostatnom  zariadení
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore – chirurgie- ORL.

3. Predmetom tejto  zmluvy je  poskytovanie  odborných   činností  dodávateľom na základe
požiadaviek objednávateľa. 

Čl. II.
Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať odborné zdravotné výkony na
základe požiadaviek objednávateľa v rozsahu a za podmienok určených v tejto zmluve za
účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti. 

2. Dodávateľ bude vykonávať tieto odborné činnosti:
a)  zdravotnú  starostlivosť  vykonanú  dodávateľom  v  rámci  chirurgickej  operatívy pre
pacientov a pacientky odoslané dodávateľom a zadokumentované výkony podľa operačných
protokolov

3. Dodávateľ bude vykonávať odborné činnosti odborne spôsobilými osobami, v počte podľa
rozsahu požiadaviek objednávateľa tak, aby odborné činnosti boli vykonané riadne a včas. 
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Čl. III.
Práva a povinnosti zmluvných  strán 

1. Objednávateľ  bude svoje požiadavky na výkon odborných činností  realizovať  písomným
alebo ústnym oznámením.

2. Odovzdané údaje sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa, podľa vôle ktorého
musia byť zodpovedajúcim  spôsobom utajené. Predmetné údaje sú taktiež chránené právom
ochrany osobnosti pacientov, ktorých sa výkony týkajú. Dodávateľ je povinný nakladať s
nimi ako s dôvernými údajmi a chrániť pred akýmkoľvek neoprávneným zverejnením či
poskytovaním tretej osobe. 

3. Dodávateľ  bude vykonávať  činnosť  svedomito,  riadne a hospodárne podľa dojednaných
podmienok a pokynov objednávateľa, v  súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na jeho výkon a
v  súlade  s  dostupnými  poznatkami  v  oblasti  lekárskej  vedy.  Dodávateľ  je  povinný pri
vykonávaní činnosti dodržiavať zákony a ostatné všeobecné právne predpisy, najmä zákon č.
576/2004 Z.z. o zdravotnej  starostlivosti  a zákon č.  428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov. 

4. Pokiaľ  nie je písomne dohodnutné inak všetok materiál  vrátane dokumentov,  nosičov či
iných zdravotníckych zariadení, pomôcok, informácii, ktoré dodal objednávateľ za účelom
realizácie tejto Zmluvy, sú a zostanú majetkom objednávateľa.

Čl. IV.
Odplata

1. Objednávateľ  sa  zaväzuje  za  riadne  plnenie  činnosti  podľa  tejto  zmluvy  zaplatiť
dodávateľovi odmenu podľa nižšie uvedených podmienok: 
a)  za  odvedenú  zdravotnú  starostlivosť  vykonanú  dodávateľom  v  rámci  chirurgickej
operatívy pre  pacientov  a  pacientky odoslané dodávateľom a zadokumentované výkony
podľa operačných protokolov

2. Nárok  na odmenu dohodnutú v zmluve dodávateľovi vznika riadnym vykonaním činnosti
podľa  tejto zmluvy.

3. Dodávateľom  vystaví faktúru vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca  nasledujúceho  po
kalendárnom mesiaci, v ktorom bola odborná činnosť vykonaná, so splatnosťou 15 dní odo
dňa doručenia objednávateľovi. Výška odmeny za chirurgického  liečeného pacienta 100 €,
táto cena je konečná vrátane DPH. Faktúra musí obsahovať  všetky náležitosti  v zmysle
daňových predpisov a tejto zmluvy. 

Čl.V
Záverečné ustanovenia

1. Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom jej  podpísania  obidvoma zmluvnými  stranami  a
účinnosť dňom  1.1.2017

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú 
3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných

strán
4. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy s účinnosťou odo dňa

doručenia  písomné odstúpenia druhej zmluvnej strane. 
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5. Ustanovenia týkajúce sa  zabezpečenia dôverného charakteru informácií   a mlčanlivosti,
vlastníctva, zodpovednosti za škody, ako aj  ďalšie ustanovenia, u ktorých  sa na základe ich
náležitosti usudzuje, že budú platiť naďalej aj po ukončení alebo vypršaní zmluvy, budú
naďalej v platnosti bez ohľadu na ukončenie zmluvy. 

6. Zmluvné strany sa v zmysle ust. §262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový
vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom.

7. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými
stranami. 

8. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, jeden obdrží dodávateľ a jeden objednávateľ
9. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ju neuzavreli

slobodne a  vážne,  určite  a  zrozumiteľne,  a  na  potvrdenie  toho,  že  obsah  tejto  zmluvy
zodpovedá ich skutočnej  a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali. 

Dolný Kubín, dňa 11.1.2017

................................................. ...........................................

  Objednávateľ                Dodávateľ
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