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OLÚP n. o., Predná Hora 

Zmluva o poskytovaní služieb - výkon supervízie psychodiagnostických a psychoterapeutických 

činností 

uzavretá podľa § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení 

  

Objednávateľ:           Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Sídlo:                                      Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň  

Zastúpený:                            MUDr. Oleg Martinove, riaditeľ                                               

IČO:                        37 954 920 

IČO DPH:   SK2022037215 

DIČ:            2022037215  

Rozhodnutie o registrácii:      Krajský úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-392005 NO 

Bankové spojenie:          VUB a.s. Revúca  

Číslo účtu:            55237-582/0200 

IBAN:     SK80 0200 0000 0000 5523 7582 

BIC:     SUBASKBX 

Prijatie elektronických faktúr:  faktury@olup-prednahora.sk 

ďalej len „Objednávateľ“ 

 

a 

 

Zhotoviteľ:   Psychagógia s.r.o.  

Sídlo:    Garbiarska 3948, 03101 Liptovský Mikuláš 

Zastúpený:   Doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. 

Bankové spojenie:   mBank L. Mikuláš  

Číslo účtu:    4201006271/8360 

IBAN:    SK7711110000006629387000 

BIC:    UNCRSKBX 

IČO:    31087949 

DIČ:     2022286310 

Rozhodnutie o registrácii:  Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 50302/L 

ďalej len „Zhotoviteľ“ 

 

1. Predmet zmluvy 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených 

pre objednávateľa vykonať:  

• Plánovanie a vykonávanie supervízie pri psychodiagnostických 

a psychoterapeutických činnostiach spojená s poskytovaním odborného a metodického 

poradenstva so zameraním na používanie psychodiagnostických 

a psychoterapeutických  techník a psychofyziologických terapeutických procesov 

s následným písomným hodnotením a vyjadrením názoru supervízora na odbornú 

úroveň, 

• supervízia terapeutickej práce v skupine, 

• supervízia sociálnych zručnosti v skupine, 

• supervízia skupinových techník a tematických skupín s koterapeutom, 

• supervízia stredného zdravotníckeho personálu Autogénneho tréningu, Jacobsonovej 

progresívnej relaxácie a biblioterapie, 

• vyhotovenie písomnej správy zo strany zhotoviteľa pre objednávateľovi po skončení 

každého kalendárneho roka o supervízií a informačný list vedeniu spoločnosti, ktorý 

bude zapracovaný do výročnej správy objednávateľa, 

• vyhotovenie písomnej správy zo strany zhotoviteľa pre objednávateľovi po skončení 

zmluvy o supervízií a informačný list vedeniu spoločnosti,  

• vypracovanie ponuky objednávateľovi pre služby spojené s ďalším vzdelávaním 

a prehlbovaním si kvalifikácie terapeutov. 

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa realizovať predmet zmluvy v súlade s platnými 

právnymi predpismi a za podmienok stanovených touto zmluvou.  
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2. Termíny plnenia 

2.1. Služby budú realizované v rozsahu podľa článku 1. Predmet zmluvy formou 4 osobných 

stretnutí v rozsahu 16 pracovných hodín (spolu 64 pracovných hodín) v utorok a  stredu (3 alebo 

4. týždeň) v mesiaci, v kalendárnych mesiacoch: 

 

• Marec 2021 

• Máj 2021 

• Október 2021 

• November 2021 

 

3.1 Zhotoviteľ predloží písomnú správu s hodnotením aktuálneho stavu odbornej úrovne 

terapeutického procesu a výsledkov supervízie po každom stretnutí a zároveň záverečnú 

hodnotiacu  správu za kalendárny rok počas trvania zmluvy do 15.1. nasledujúceho roku. Správa 

bude zapracovaná do výročnej správy objednávateľa. 

3.2 Zhotoviteľ vypracuje ponuku pre objednávateľa pre služby spojené s ďalším vzdelávaním 

a prehlbovaním si kvalifikácie terapeutov do 30 dní od podpísania tejto zmluvy. 

 

3. Cena a platobné podmienky 

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za predmet zmluvy uvedený v čl. 1 dohodnutú  

cenu v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

3.2. Zmluvná cena s daňou z pridanej hodnoty a vrátane všetkých nákladov spojených so 

zhotovením a dodaním predmetu zmluvy za výkon predmetu zmluvy podľa článku 1 tejto 

zmluvy sa stanovuje vo výške 3 800,- €  vrátane DPH (slovom tritisícosemsto eur, vrátane DPH). 

Platby navrhovaných zmluvných cien sa budú realizovať v splátkach v sume 950,-€ 

vrátane DPH/osobné stretnutie. Zhotoviteľ vystaví jednotlivé faktúry v termíne do 7 dní po 

realizácií osobného stretnutia v rámci realizácie predmetu zmluvy. Podmienkou vystavenia 

faktúr zo strany zhotoviteľa a jej následná úhrada zo strany objednávateľa je plnenie predmetu 

zmluvy podľa časového plánu uvedeného v článku 2 tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena 

bude uhradená  na základe faktúry so  splatnosťou 30 dní. Lehota splatnosti faktúry začne plynúť 

od jej doručenia k objednávateľovi. 

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ dodrží lehotu splatnosti, ak najneskôr v deň 

splatnosti uvedený na faktúre prípadne posunutý v zmysle bodu 3.2. tohto článku bude 

fakturovaná suma odpísaná z účtu objednávateľa. 

3.4. V prípade, že sa zvýši, alebo zníži rozsah predmetu zmluvy, obe zmluvné strany sa dohodnú 

v osobitnom dodatku k tejto zmluve o výške osobitnej odmeny. 

3.5. Faktúra musí obsahovať tieto predpísané náležitosti: 

a) označenie faktúry a jej evidenčné číslo 

b) názov a sídlo povinnej a oprávnenej strany vrátane adries 

c) predmet dodávky a deň jej splnenia, prípadne čiastočného splnenia 

d) deň odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti 

e) názov peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

f) s objednávateľom prerokovanú a odsúhlasenú sumu k fakturácii 

g) daň z pridanej hodnoty 

h) fakturovanú sumu bez DPH 

i) celkovú fakturovanú sumu s DPH 

Súčasťou faktúry je aj rozpísanie DPH podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie 

 

4. Zmluvné pokuty a sankcie 

4.1. Pri oneskorenom zaplatení faktúry je zhotoviteľ oprávnený žiadať úrok z omeškania 0,03% 

z dlžnej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% z celkovej ceny predmetu 

zmluvy. Základom pre výpočet budú ceny bez DPH. 

4.2. Pri oneskorenom plnení služby v zmysle predmetu zmluvy je objednávateľ oprávnený žiadať 

úrok 0,03% z celkovej sumy za každý deň omeškania dodávky, najviac však do výšky 5% 

z celkovej ceny predmetu zmluvy. Základom pre výpočet budú ceny bez DPH. 
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4.3. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v 

akej výške vznikne druhej strane škoda. 

4.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 21 dní 

odo dňa ich uplatnenia. 

 

5. Práva a povinnosti zhotoviteľa 

5.1 Zhotoviteľ je povinný pri poskytovaní služieb dodržiavať ustanovenia predmetnej zmluvy. 

5.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť v zmysle § 18 zákona č. 78/1992 Zb, o všetkých 

záležitostiach, s ktorými sa oboznámi v súvislosti so svojou činnosťou pre objednávateľa 

s výnimkou tých prípadov, v ktorých ho objednávateľ od tejto mlčanlivosti oslobodí alebo ak 

má zákonnú povinnosť výpovede. 

5.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy pri plnení predmetu tejto 

zmluvy. 

5.4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať predloženie dokladov a poskytnutie informácií potrebných 

pre poskytovanie služieb, podľa predmetu zmluvy. 

5.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi, porušením jeho povinností 

v činnostiach súvisiacich s predmetom tejto zmluvy. 

5.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený vykonávať predmet tejto zmluvy a spĺňa pre tento výkon 

všetky odborné predpoklady. 

 

6. Postúpenie pohľadávky 

6.1. Zhotoviteľ  má právo postúpiť pohľadávky podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom OLÚP, n.o. Obe zmluvné strany sa dohodli, že právny 

úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej 

vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. 

 

7. Povinnosti a súčinnosť objednávateľa 

7.1 Objednávateľ je povinný dodržiavať ustanovenia predmetnej zmluvy. 

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť potrebné informácie bez zbytočného odkladu po podpise 

tejto zmluvy oboma stranami, poskytnúť zhotoviteľovi všetky doklady a informácie nevyhnutné 

na uskutočnenie predmetu zmluvy a to súčasne s informáciami a vysvetleniami od 

zodpovedných zamestnancov objednávateľa, o ktorých zhotoviteľ usúdi, že sú pre plnenie 

predmetu zmluvy potrebné. 

7.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi úplné a pravdivé informácie a podklady 

k plneniu predmetu tejto zmluvy.  

7.4 Objednávateľ vyhlasuje, že za činnosť, ktorú vykonávajú terapeuti zodpovedné vedenie 

spoločnosti. 

 

8. Odstúpenie od zmluvy 

8.1 Objednávateľ aj zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka nasledovne: 

• v prípade podstatného porušenia podmienok zmluvy (omeškanie s plnením 

predmetu zmluvy, keď predmet nie je vykonaný ani po písomnom vyzvaní do 3 dní, 

nezaplatenie za vykonávaný predmet zmluvy ani po lehote uvedenej na 1. 

upomienke) okamžite, pričom odstúpenie nadobudne účinnosť dňom doručenia 

odstúpenia druhej zmluvnej strane 

• v iných prípadoch aj bez uvedenia dôvodu do 3 mesiacov, pričom výpovedná lehota 

začína plynúť nasledujúci mesiac od doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej 

strane.  

8.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a doručené zmluvnej strane.  

8.3 V prípade zrušenia zmluvy podľa bodu 1 tohto článku, je zhotoviteľ povinný vykonať všetky 

úkony, ktoré neznesú odklad v súčinnosti s objednávateľom. 
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9. Záverečné ustanovenia 

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.03.2021 do 31.12.2021. 

9.2 Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú z tejto 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. 

9.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s Prehlásením OLÚP n.o. Predná Hora (príloha č.1 tejto 

zmluvy), toto rešpektuje v plnej miere a zaväzuje sa v zmluvnom vzťahu zásady tohto 

prehlásenia dodržiavať a vytvárať podmienky pre jeho realizáciu. 

9.4 Podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje zhotoviteľ a objednávateľ svoj súhlas s jej jednotlivými 

ustanoveniami. 

9.5 Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená iba písomnými dodatkami podpísanými 

obidvoma zmluvnými stranami. 

9.6 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona 

č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zásady vyplývajúce zo Zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). 

Zhotoviteľ sa v zmysle spomínaného „zákona“ zaväzuje: 

• v prípade styku s osobnými a chránenými údajmi spracúvanými v prostredí objednávateľa 

vrátane osobných údajov pacientov, ktorým je v prostredí OLÚP n.o. poskytovaná zdravotná 

starostlivosť a zdravotnej dokumentácie, zaradených do osobitnej kategórie osobných 

údajov, je povinnosťou zhotoviteľa zachovávať mlčanlivosť a to aj po ukončení platnosti 

zmluvy,   

• záväzok štatutárneho zástupcu zhotoviteľa alebo ním určeného kompetenta, poučiť 

zamestnancov vykonávajúcich subdodávky o povinnostiach ochrany osobných údajov, 

citlivých a chránených údajov objednávateľa a záväzku mlčanlivosti o údajoch, s ktorými by 

počas výkonu prác pre objednávateľa prišli do styku, ako aj o bezpečnostných opatreniach a 

požiadavkách objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať 

osobné údaje zaviazali, že zachovajú dôvernosť informácií, alebo aby boli viazané vhodnou 

povinnosťou zachovávať dôvernosť informácií vyplývajúcou zo zákona.  

9.8 Podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), zmluvné strany súhlasia so zverejnením 

všetkých údajov uvedených v tejto zmluve. 

9.9 Zhotoviteľ týmto udeľuje súhlas pre OLÚP, n.o. so spracovávaním jeho osobných údajov, 

uvedených v tejto zmluve alebo inak poskytnutých a to na dobu neurčitú až do jeho písomného 

odvolania, avšak minimálne na dobu platnosti tejto zmluvy a uplynutia 5 rokov od 

vysporiadania všetkých práv a povinností z tejto zmluvy. Tento súhlas sa udeľuje v rozsahu 

ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v rozsahu nevyhnutnom pre 

plnenie podmienok tejto zmluvy. 

9.10 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno 

vyhotovenia. 

9.11 Príloha č. 1 Prehlásenie OLÚP n.o. Predná Hora 

 

 

Predná Hora, dňa: 24.02.2021 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

 


