
 

Zmluva o vzájomnej spolupráci 
pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti  č. 17/2018/V 

 
ktorú podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka uzavreli : 

 
 
Objednávateľ: Žilinský  samosprávny kraj - v správe Dolnooravskej 
                        nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši - Jégého D.Kubín 
                        Sídlo : Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 
                        Zástupca : PhDr. Jozef Mintál, MBA - riaditeľ 
                        IČO : 00634 905 
                        DIČ : 202 056 37 54 
                        Bankové spojenie :  Štátna pokladnica 
                                                         č.ú : 7000481029/8180, IBAN :  SK61 8180 0000 0070 0048 1029 

                (ďalej len objednávateľ)      
               

                 a 
 
Dodávateľ:    UROSEXAM s.r.o. 
                      Sídlo :  Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín 
         Bydlisko:  A. Sládkoviča 2/26, Vrútky 
                      Konateľ  :  MUDr. Alexander Mikitka                                                                               
                      IČO : 36 439 754 
                      DIČ : 202 231 5185 
                      Bankové spojenie : VÚB a.s., Dolný Kubín 
         č. účtu: 2126600959/0200 
 
                              (ďalej len dodávateľ) 
 

                       t a k t o : 
 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých  v tejto zmluve bude pre objednávateľa, resp. jeho 

pacientov na základe objednávok objednávateľa vykonávať konziliárne vyšetrenia (ďalej aj „zdravotná 
starostlivosť“)    v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín.  

 
2. Dodávateľ bude vykonávať zdravotnú starostlivosť len prostredníctvom MUDr. Alexandrom Mikitkom, v 

počte podľa rozsahu požiadaviek objednávateľa tak, aby zdravotná starostlivosť bola vykonaná riadne a včas. 
Dodávateľ prehlasuje, že MUDr. Alexander Mikitka je odborne spôsobilý na vykonávanie zdravotnej 
starostlivosti podľa tejto zmluvy.  

 
3. Objednávateľ zaplatí dodávateľovi za riadne poskytovanú zdravotnú starostlivosť uvedenú v bode 1 tejto 

zmluvy dohodnutú cenu a to podľa ceny bodu preplácanej zdravotnými poisťovňami objednávateľovi v čase 
vykonania zdravotnej starostlivosti dodávateľom. Neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy tvorí zoznam výkonov 
s ich kódmi a cenou preplácanou zdravotnými poisťovňami.  
 
Platobné podmienky:  
Dodávateľ riadne poskytnutú zdravotnú starostlivosť pacientom objednávateľa v príslušnom mesiaci vyúčtuje 
objednávateľovi 1 x mesačne faktúrou, a to najneskôr do 15  dní nasledujúceho  mesiaca  za  predchádzajúci  
mesiac. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Podkladom k fakturácii a prílohou 
faktúry musí byť súpis vykonanej zdravotnej starostlivosti (vrátane kódov výkonov) v príslušnom mesiaci, 
ktorý bude obsahovať nasledovné údaje: 
 
- oddelenie objednávateľa, pre ktoré bola zdravotná starostlivosť vykonaná 
- meno, priezvisko a rodné číslo pacienta, ktorému bola zdravotná starostlivosť poskytnutá 
- zistená diagnóza pacienta 
- kódy výkonov, ktoré uskutočnil dodávateľ, podľa bodovníka zdravotnej poisťovne 
- suma za výkony vyšetreného pacienta podľa úhrady z konkrétnej zdravotnej poisťovne 
- celková suma za všetky oddelenia objednávateľa 

 
 
 
 
 
 



 
 
Faktúra od dodávateľa, ktorá obsahuje nesprávne údaje, prípadne neobsahuje potrebné údaje, nespĺňa 
náležitosti daňového dokladu podľa predpisov SR, alebo neobsahuje dohodnuté prílohy, alebo príloha faktúry 
obsahuje nesprávne údaje, prípadne neobsahuje dohodnuté údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť 
dodávateľovi, aby ju opravil alebo doplnil, a to do troch pracovných dní od jej doručenia. Termín splatnosti 
faktúry tak bude predĺžený o dobu od odoslania vrátenej faktúry dodávateľovi až po prevzatie  opravenej 
a doplnenej faktúry objednávateľom.  
 

 
4. Dodávateľ sa zaväzuje viesť o poskytovanej zdravotnej starostlivosti v zmysle platných právnych predpisov  

predpísanú zdravotnú dokumentáciu a túto zdravotnú dokumentáciu bezodkladne po vykonaní zdravotnej 
starostlivosti odovzdať objednávateľovi. 

 
5. Dodávateľ bude vykonávať zdravotnú starostlivosť svedomito, riadne a hospodárne s vynaložením odbornej 

starostlivosti 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 sa zaväzuje pri výkone 
svojej činnosti dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, a to najmä: 
1. zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
2. zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
3. zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
4. vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR č. 553/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia, 
5. odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie 

číslo: 07594/2009 – OZS zo dňa 24.09.2009, 
6. odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vykonávaní ambulantných 

vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti 
číslo: 12 826/2014-SZ zo dňa 10.06.2014 

 
6. Dodávateľ sa zaväzuje pred výkonom zdravotnej starostlivosti oboznámiť sa so zdravotným stavom pacienta, 

ktorému má byť poskytnutá zdravotná starostlivosť. Dodávateľ sa zaväzuje pred výkonom zdravotnej 
starostlivosti písomne upozorniť objednávateľa v prípade, ak dodávateľ z akýchkoľvek dôvodov neodporúča 
vykonanie zdravotníckeho výkonu na pacientovi. V takomto prípade sa dodávateľ zaväzuje objednávateľovi 
písomne oznámiť dôvod, prečo neodporúča vykonanie zdravotníckeho výkonu na pacientovi. 
 

7. Dodávateľ je konziliárnym lekárom podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s 
potrebou anestéziologickej starostlivosti číslo: 12 826/2014-SZ zo dňa 10.06.2014. Dodávateľ sa preto 
zaväzuje splniť všetky povinnosti konziliárneho lekára vyplývajúce z uvedeného usmernenia Ministerstva 
zdravotníctva. 

 
8. Ak by v dôsledku porušenia, zanedbania alebo nesplnenia akejkoľvek povinnosti dodávateľa podľa tejto 

zmluvy alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov pri vykonávaní zdravotnej starostlivosti došlo k 
uloženiu sankcie, pokuty alebo akéhokoľvek iného druhu finančného postihu objednávateľovi, dodávateľ sa 
zaväzuje sumu rovnajúcu sa týmto uloženým sankciám, pokutám alebo iným formám postihu uhradiť 
objednávateľovi do 15 dní potom ako objednávateľ doručí zhotoviteľovi výzvu na úhradu týchto sankcií, 
pokút alebo iných foriem postihu. 

 
9. Dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretím osobám v dôsledku neodborného 

vykonania zdravotnej starostlivosti dodávateľom alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov pri vykonávaní zdravotnej starostlivosti dodávateľom alebo v dôsledku porušenia ktorejkoľvek 
povinnosti vyplývajúcej dodávateľovi podľa tejto zmluvy. 

 
10. Dodávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady bezodkladne poskytnúť objednávateľovi písomné odborné 

stanovisko a všetku potrebnú súčinnosť, ak pacient požiada objednávateľa o nápravu podľa § 17 zákona č. 
576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
11. 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. 

 
 
 
 



 
 
 
12. Dodávateľ  prehlasuje, že má riadne uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným 

osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a je povinný zabezpečiť platnosť poistnej 
zmluvy po celú dobu platnosti tejto zmluvy o poskytovaní výkonov zdravotnej starostlivosti.   

 
13. Dodávateľ vyslovuje súhlas objednávateľovi k spracovaniu jeho osobných údajov súvisiacich s plnením 

predmetu tejto zmluvy. 
 
14. Táto  zmluva  sa uzatvára na dobu určitú od  1. 1. 2018  do  31. 12. 2018. 

 
 
15. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a to vo forme 

písomných očíslovaných dodatkov.  
 
16. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj  bez 

udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden  mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom sa výpoveď  doručila druhej zmluvnej strane účastníkovi. 

 
17. V ostatných, touto zmluvou neupravených vzťahoch platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, 

ktorým sa podľa vzájomnej dohody zmluvných strán riadia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tohto 
záväzkového vzťahu.  

 
18. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a jedno 

obdrží dodávateľ. 
 
 
V Dolnom Kubíne, dňa   

 
 
 
 
..................................................   ..................................................... 
          Za objednávateľa        Za dodávateľa  
 


