
Zmluva 

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník) v znení 

neskorších predpisov 

Medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

    Objednávateľ: MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

                            Sídlo: P.O. Hviezdoslava  66, 955 01  Topoľčany 

          Štatutárny orgán:   Ing. Viera Bútorová , riaditeľka 

          IČO: 42118727  

          DIČ: 2022567723  ( odberateľ nie je plátca DPH )    

          Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

          IBAN: SK10 8180 0000 0070 0032 4613 

          BIC/SWIFT: SPSRSKBA   

 (ďalej len „objednávateľ“) 

a 

 

Poskytovateľ: Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, Ul. 17. novembra 1056, 

955 01 Topoľčany 

 Zastúpená riaditeľom školy: Mgr. Radoslavom Rusňákom 

 Bankové spojenie: VÚB Topoľčany 

 Číslo účtu: SK0902 0000 0000 2575 218253 

 IČO: 607355 

 DIČ: 2021248966 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

I. 

Úvodné ustanovenie 

 

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany, a že 

označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu 

zapísaných v jednotlivých registroch. 

 

  



II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy sú podmienky poskytovania služieb – preškolenie 

zdravotníckych asistentov v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 28/2017 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z. 

o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších 

predpisov. 

2. Vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom vznikne uzavretím zmluvy podľa 

Obchodného zákonníka. Zmluva je uzatvorená akceptáciou objednávky Objednávateľa 

Poskytovateľom. Za bežnú obchodnú zvyklosť považujú zmluvné strany objednávanie 

a potvrdzovanie objednávok telefonicky, faxom, e-mailom, eventuálne inými 

technickými prostriedkami alebo písomne. Za bežnú obchodnú zvyklosť považujú 

zmluvné strany tiež potvrdenie objednávky faktickým konaním poskytovateľa 

spočívajúcom v dodaní služieb podľa objednávky objednávateľa. Podmienky 

stanovené v tejto zmluve sa vzťahujú na všetky služby počas trvania tejto zmluvy. 

 

 

III. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Ceny za poskytované služby budú stanovené dohodou zmluvných strán. Za aktuálnu 

cenu za dodanie služieb sa považuje tá cena, ktorá bola písomne dohodnutá 

a odsúhlasená. Cena je dohodnutá v mene EUR. 

 

2. Ak nebude určené inak cena za jednu osobu, ktorá sa zúčastní preškolenia v rámci 

jednejskupiny je 90,- EUR. 

 

3. Poskytovateľ vystaví objednávateľovi najneskôr do 15 dní odo dňa dodania služieb 

faktúru. 

 

4. Objednávateľ zaplatí fakturovanú cenu za dodanú službu bezhotovostným prevodom 

na bankový účet poskytovateľa uvedený na faktúre najneskôr do posledného dňa jej 

splatnosti. Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej vystavenia. 

 

5. V prípade omeškania objednávateľa pri platbe fakturovanej ceny, či jej časti, je 

povinný zaplatiť zákonný úrok z omeškania z dlžnej čiastky. 

 

 

IV. 

 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ je povinný poskytovať objednávateľovi služby s odbornou 

starostlivosťou. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje za služby poskytovateľovi zaplatiť dojednanú cenu podľa 

článku III. tejto zmluvy. 

 



V. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku 

k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

 

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží jeden. 

 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy 

vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

 

 

 

V........................................... dňa ...............    V Topoľčanoch dňa ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Ing. VieraBútorová      Mgr. Radoslav Rusňák 

        riaditeľka       riaditeľ školy 

 objednávateľ       poskytovateľ 

 


