
DOHODA O VÝKONE ČINNOSTI OPRÁVNENEJ OSOBY  
PRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA  

 podľa § 16 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. 

Čl. I 
Zmluvné strany 

1. Advokát: 

JUDr. Miloslav Hricko, advokát 
Ulica 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš 
SAK: 6066, IČO: 42219361, DIČ: 1083070131 
 

2. Klient: 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 
Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 
IČO: 00634905 
štatutárny orgán: PhDr. Jozef Mintál, riaditeľ 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok Advokáta plniť povinnosti oprávnenej osoby pre Klienta ako 
partnera verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., záväzok Klienta plniť povinnosti, 
ktoré mu voči oprávnenej osobe vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. a záväzok klienta 
zaplatiť Advokátovi odmenu za túto činnosť. 

Čl. III 
Odmena 

1. Zmluvné strany dohodli, že Advokátovi za činnosť podľa tejto zmluvy patrí odmena vo výške 
500,00 Eur. 

2. Odmena je splatná na základe faktúry Advokáta, ktorej splatnosť nebude kratšia ako 30 dní 
odo dňa jej vystavenia. 

Čl. IV 
Práva  a povinnosti zmluvných strán 

1. Práva a povinnosti Advokáta sú najmä: 

a) podať návrh na zápis Klienta do registra partnerov verejného sektora, 
b) plniť povinnosti oprávnenej osoby pre Klienta podľa zákona č. 315/2016 Z. z., 
c) podávať v mene klienta návrh na zápis údajov, na zápis zmeny údajov a návrhy na 

výmaz údajov z registra partnerov verejného sektora, 
d) vykonávať následné overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod a to 

každý päť mesiacov odo dňa zápisu Klienta do registra partnerov verejného sektora. 

2. Práva a povinnosti Klienta sú najmä: 

a) plniť informačné a oznamovacie povinnosti voči Advokátovi podľa zákona č. 
315/2016 Z. z. a tejto zmluvy a poskytnúť Advokátovi pravdivé a úplné informácie 
potrebné pre zápis, zmenu alebo výmaz údajov z registra partnerov verejného 
sektora, 

b) poskytnúť Advokátovi súčinnosť potrebnú na identifikáciu konečného užívateľa 
výhod, najmä mu poskytnúť úplné a pravdivé informácie o konečnom užívateľovi 
výhod: 



• pri prvom zápise oprávnenej osoby, konečného užívateľa výhod alebo partnera 
verejného sektora do registra partnerov verejného sektora; 

• v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod; 
• pri následnom overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod; 

• v súvislosti s uzatvorením alebo zmenou zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ zákona č. 
315/2016 Z. z. a to minimálne 10 dní pred uzatvorením alebo zmenou; 

• v súvislosti s plnením zo zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ zákona č. 315/2016 Z. z., 
ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 Eur vrátane DPH za 30 dní a to 
minimálne 10 dní pred plnením, 

• vždy v posledný pracovný deň príslušného kalendárneho roka. 
c) bezodkladne, najneskôr do 5 dní, informovať Advokáta o zmene údajov týkajúcich 

sa konečného užívateľa výhod, 
d) informovať Advokáta o plánovanom uzatvorení alebo zmene zmluvy podľa § 2 ods. 

1 písm. d/ zákona č. 315/2016 Z. z. a to minimálne 10 dní pred jej uzatvorením 
alebo zmenou, 

e) informovať Advokáta o tom, že dôjde k plneniu zo zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. 
d/ zákona č. 315/2016 Z. z., ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 Eur 
vrátane DPH za 30 dní a to minimálne 10 dní pred plnením, 

f) poskytnúť Advokátovi na jeho požiadanie originály alebo osvedčené fotokópie 
všetkých listín, dokladov a dokumentov potrebných na činnosť Advokáta podľa 
tejto zmluvy, 

g) poskytnúť Advokátovi osobitné čestné vyhlásenie  za účelom osvedčenia pravosti 
údajov zapisovaných do registra partnerov verejného sektora alebo potrebný pre 
identifikáciu konečného užívateľa výhod. 

Čl. V 
Trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana a to aj bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná doba je 10 dní a začína plynúť prvý deň nasledujúci po dni, v ktorom bola 
výpoveď druhej zmluvnej strane doručená. 

3. Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že Klient poruší povinnosti, ktoré mu z 
tejto zmluvy vyplývajú alebo poskytne advokátovi neúplné alebo nepravdivé informácie 
potrebné na výkon činnosti Advokáta podľa tejto zmluvy. 

Čl. VI 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva môže byť zrušená, zmenená alebo doplnená iba písomnou formou. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý z účastníkov zmluvy obdrží 
jeden rovnopis. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle Klienta. 

4. Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne  
vlastnoručne podpísali. 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa ......................................................... 

 

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



 Klient Advokát 


