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Zmluva o poskytovaní služieb
Objednávateľ:
Sumka Mário
Sídlo:
Solivarská 124/2, Bratislava
Zastúpený:
Sumka Mário
Bankové spojenie:
Dátum narodenia :
25.01.1977
Číslo OP :
HP428260
IČO:
DIČ:
ďalej len „Objednávateľ“
a
Poskytovateľ:
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora
Sídlo:
Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň
Zastúpený:
MUDr. Oleg MARTINOVE, riaditeľ
Bankové spojenie:
VÚB Revúca
ČÍSLO ÚČTU:
55237582/0200
IBAN:
SK80 0200 0000 0000 5523 7582
BIC :
SUBASKBX
IČO:
37954920
DIČ DPH:
SK2022037215
DIČ:
2022037215
Rozhodnutie o registrácii: Krajský úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-392005 NO
ďalej len „Poskytovateľ“
1. Predmet zmluvy
1.1 Poskytovateľ sa zaväzuje v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených
pre objednávateľa zabezpečiť rozsah služieb v nižšie uvedenom členení:
▪ Ubytovanie v hlavnej budove OLÚP n. o. Predná Hora
▪ Zabezpečenie celodennej stravy
▪ Edukačná činnosť
- prednášky so zameraním na drogové závislostí,
- prednášky so zameraním na ochranu zdravia.
2. Záväzky zmluvných strán
2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať rozsah predmetu zmluvy v 14-dňových cykloch v min. rozsahu:
▪ 13 x edukačné činnosti,
▪ 14 x ubytovanie,
▪ 14 x celodenné stravovanie
2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať edukačné činnosti odborne spôsobilou osobou.
2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje pri poskytovaní služieb dodržiavať ustanovenia predmetnej zmluvy.
2.4 Objednávateľ je povinný dodržiavať ustanovenia predmetnej zmluvy.
2.5 Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať vnútorný ubytovací poriadok OLÚP n. o. Predná Hora.
3. Časový priebeh vykonania predmetu zmluvy
3.1 Predmet zmluvy bude vykonaný v termíne od 18.03.2021 – 01.04.2021
4. Cena a platobné podmienky
4.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za predmet zmluvy uvedený v čl. 1 dohodnutú
cenu v zmysle cenníka OLÚP n. o. Predná Hora:
▪ edukačné činnosti – jednotková cena
Racionálna skupina
50,40 €/prednáška,
Tematická skupina
50,40 €/prednáška,
Iné edukačné skupiny (napr. o cravingu)
50,40 €/prednáška,
Protistresová skupina
50,40 €/prednáška,
Asertivita
50,40 €/prednáška,
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Protiúzkostná a protidepresívna skupina
Iné nácvikové skupiny (protifajčiarska,
autogénny tréning)
▪
▪

50,40 €/prednáška,
50,40 €/prednáška,

ubytovanie – jednotková cena
celodenná strava – jednotková cena

12,00 €/deň,
9,48 €/deň.

4.2 Celková suma predmetu zmluvy za 14 - dňový cyklus je v minimálnom rozsahu 955,92 € pričom
táto môže byť upravená podľa skutočne realizovaných činností potvrdených v odovzdávacom
a preberacom protokole podpísanom oboma zmluvnými stranami.
4.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zálohovú platbu vo výške 955,92 € do pokladne OLÚP n. o.
Predná Hora dňa 18.03.2021.
4.4 Po vykonaní celého predmetu zmluvy vystaví poskytovateľ doklad obsahujúci skutočne realizovaný
rozsah predmetu zmluvy, ktorý objednávateľ potvrdí svojim podpisom. Na základe dokladu
skutočne realizovaných služieb vystaví poskytovateľ zúčtovaciu faktúru, ktorú objednávateľ zaplatí
s lehotou splatnosti 7 dní.
5. Zmluvná pokuta
5.1 Poskytovateľ je oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky
za každý deň omeškania v prípade, že objednávateľ neuhradí predložené faktúry v dohodnutej
lehote, najviac však 5 % z ceny predmetu zmluvy.
6. Zrušenie zmluvy
6.1 Objednávateľ je oprávnený zrušiť zmluvu okamžite, ak poskytovateľ podstatne porušil podmienky
zmluvy.
6.2 Poskytovateľ je oprávnený zrušiť zmluvu okamžite, ak objednávateľ podstatne porušil podmienky
zmluvy , alebo aj z akéhokoľvek iného dôvodu, resp. aj bez uvedenia dôvodu.
6.3 Zrušenie zmluvy musí byť oznámené písomne a doručené druhej strane. Zrušenie nadobudne
účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
7. Záverečné ustanovenia
7.1 Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany usilovať riešiť
predovšetkým formou dohody a v prípade, že nedôjde k dohode, spory budú riešené podľa
slovenského právneho poriadku a podliehajú kompetencii príslušného obchodného súdu. Zmluvné
vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním
súvisiacimi predpismi.
7.2 Objednávateľ má možnosť využiť ďalšie služby poskytované poskytovateľom podľa platného
cenníka.
7.3 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú pričom termín je viazaný na realizáciu predmetu zmluvy uvedený
v článku 1 a v článku 3 tejto zmluvy.
7.4 Podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje poskytovateľ a objednávateľ svoj súhlas s jej jednotlivými
ustanoveniami.
7.5 Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma
zmluvnými stranami.
7.6 Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno
vyhotovenie.
Predná Hora, dňa: 18.03.2021
Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

Sumka Mário

MUDr. Oleg Martinove
riaditeľ
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