ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení

1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1.

Záujemca
obchodné meno
sídlo
IČO
Bankové spojenie
DIČ
zastúpený

:
:
:
:
:
:
:

Domov pri kríži
Pri kríži 26, 841 02 Bratislava
00641405
2020919285
Mgr. Janka Dudoňová, riaditeľka
(ďalej len “Záujemca“)

1.2.

Poskytovateľ
obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
Bankové spojenie
IBAN

:
: Ing. Ladislav Vargončík
:
: 34 496 149
: 1022889483
:
:
(ďalej len “Poskytovateľ“)

1.3.

Záujemca a Poskytovateľ uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 269 ods. 2 zákona č.
513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) túto zmluvu o spolupráci (ďalej
len “Zmluva“).

2.

PREDMET ZMLUVY

2.1.

Predmetom zmluvy je vypracovanie (zo strany Poskytovateľa pre potreby Záujemcu)
potrebných dokumentov a smerníc upravujúcich plnenie povinnosti poskytovateľa
sociálnej služby vyplývajúcej z § 9 ods. 6, 7, 8 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona
485/2013 o sociálnych službách (príloha č.2) a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vo
vnútorných podmienkach zariadenia pre seniorov.

3.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1.

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky činnosti, potrebné k naplnenie predmetu
zmluvy.

Za záujemcu:
Zmluva o spolupráci

Za poskytovateľa:
1

3.6.

Poskytovateľ sa zaväzuje dodržať všetky požadované termíny pri plnení predmetu
zmluvy dohodnuté so Záujemcom.
Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať dôveryhodný charakter všetkých informácií,
týkajúcich sa zariadenia ako i jeho klientov, s ktorými môže prísť do styku.
Záujemca sa zaväzuje určiť svojho zamestnanca, prípadne viacerých zamestnancov, ktorí
budú poskytovať súčinnosť Poskytovateľovi pri naplnení predmetu zmluvy a budú mu
k dispozícii.
Záujemca sa zaväzuje zabezpečiť dodanie všetkých podkladov, ktoré sú potrebné
k vypracovaniu interných dokumentov a ktorých charakter a forma určuje kompetenciu
k ich zabezpečeniu výlučne zástupcovi Záujemcu.
Záujemca sa zaväzuje vyplatiť Poskytovateľovi odmenu, dohodnutú v článku 4.

4.

ODPLATA

4.1

Záujemca vyplatí Poskytovateľovi odmenu vo výške 2 500,- eur (slovom dvetisícpäťsto
eur) po odovzdaní predmetnej dokumentácie.

5.

INÉ DOJEDNANIA

5.1.

Poskytovateľ je povinný vykonávať činnosť na základe tejto zmluvy s odbornou
starostlivosťou a v súlade so záujmami Záujemcu.
Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých
sa dozvie v rámci záväzku založeného touto Zmluvou alebo ktoré budú označené ako
dôverné. V tejto súvislosti sa Poskytovateľ zaväzuje, že bude počas doby účinnosti tejto
Zmluvy, ako aj po zániku jej účinnosti, uchovávať dôverné informácie v tajnosti
a dôvernosti, a pokiaľ to nie je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy, nebude
takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím osobám alebo ich iným spôsobom
využívať.
Záujemca sa zaväzuje, že nebude výsledky spolupráce s poskytovateľom ďalej šíriť tretím
osobám či už za úplatu, alebo bezodplatne. Rovnako nemôže poskytovať parciálne časti
vypracovaných príloh a smerníc tretím osobám a ani zriaďovateľovi za účelom
kopírovania a používania takto vypracovaných smerníc a príloh v iných zariadeniach
v pôsobnosti zriaďovateľa, alebo prostredníctvom tretích osôb.
V prípade porušenia zmluvy záujemcom v bode 5.3. prináleží poskytovateľovi zmluvná
pokuta vo výške 3 000 EUR za každé jednotlivé zistenie porušenia bodu 5.3.

3.2.
3.3.
3. 4.

3.5.

5.2.

5.3

5.4.

6.

DOBA ÚČINNOSTI ZMLUVY

6.1.
6.2.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.2015 do 31.05.2015.
Účinnosť zmluvy je možné ukončiť písomnou výpoveďou. Výpovedná doba je 1 mesiac
a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Záujemca je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak Poskytovateľ poruší akékoľvek
ustanovenie článku 3. alebo článku 5. tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné
dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy Poskytovateľovi.

6.3.

Za záujemcu:
Zmluva o spolupráci

Za poskytovateľa:
2

7.

KOMPLEXNOSŤ ZMLUVY

7.1.

Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy,
pričom ako taká v celom rozsahu nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne
i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.
Pokiaľ z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné, slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich
množné číslo a naopak.

7.2.

8.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1.

Vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou, ak ich táto výslovne neupravuje, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych
predpisov Slovenskej republiky.
Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak
sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných
ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia
Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.
Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody
zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny ich adresy pre doručovanie písomností sú
povinné sa navzájom informovať a to písomne do 10 dní odo dňa tejto zmeny. V prípade
pochybností, ak písomnosť nemožno druhej zmluvnej strane doručiť, uloží sa písomnosť
na pošte a považuje sa za doručenú dňom, keď bola uložená na pošte, i keď sa o tom
druhá zmluvná strana nedozvedela.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvy oboma zmluvnými
stranami.
Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
po podpise Zmluvy 1 (jeden) rovnopis.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli
a jej obsah predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje
prejavy vôle obsiahnuté v tejto Zmluve zmluvné strany považujú za určité
a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť
niektorého z ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom
tejto Zmluvy túto Zmluvu podpísali.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.
8.6.
8.7.

V Bratislava

V Bratislave

za Záujemcu

za Poskytovateľa

podpis :_________________
meno : Mgr. Janka Dudoňová v.r.
funkcia : riaditeľ

Zmluva o spolupráci

podpis :
meno :
funkcia :

____________________
Ing. Ladislav Vargončík v.r.
majiteľ
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