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Zmluva 

o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 1 písm. p) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 

poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

Článok I 

Zmluvné strany  

 

Objednávateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Sídlo:  Žellova 2, 829 24 Bratislava 

Zastúpený: MUDr. Tomáš Haško, MPH - predseda 

IČO:  30 796 482 

DIČ:  2021904456 

IČ DPH:  nie je platcom DPH 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN: SK57 8180 0000 0070 0019 8055 

Zriadený:  zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 

nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Organizátor 

prehliadok mŕtvych tiel: ________________________  

Sídlo:  ________________________ 

Zastúpený:  ________________________ 

IČO:  ________________________ 

DIČ:  ________________________ 

IČ DPH:  ________________________ 

Bankové spojenie:  ________________________ 

IBAN: ________________________  

Zapísaný v:  Obchodný register OS _______, oddiel ___, vložka číslo ___/__ 

 

(ďalej len „organizátor“) 

(spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 

 

Organizátor je úspešný uchádzač verejného obstarávania – nadlimitnej zákazky č. __/2018 s 

názvom „Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich 

lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území 

..........................samosprávneho kraja“ podľa  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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a v súlade s § 18 ods. 1 písm. o) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 

dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 581/2004 Z. z.“). 

 

 

Článok II 

Účel zmluvy 

 

1. Účelom zmluvy je odborné a nepretržité zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych 

tiel v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z.  

 

 

Článok III 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok organizátora zabezpečiť vykonanie prehliadok mŕtvych 

tiel zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorý má vydané oprávnenie na 

vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47f zákona č. 581/2004 Z. z. (ďalej len 

„prehliadajúci lekár“) za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

2. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel v súlade 

s platným metodickým usmernením k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela (viď: 

www.udzs-sk.sk) a v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi. 

3. Miesto vykonávania prehliadok mŕtvych tiel je určené územným obvodom 

_______________ kraja. 

 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti organizátora 

 

1. Organizátor je povinný postupovať pri úmrtí mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej 

zdravotnej starostlivosti nasledovne:  

a) zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel prehliadajúcim lekárom bezodkladne 

po oznámení úmrtia operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej 

služby, 

b) zabezpečiť prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho 
tela a späť bezodkladne po oznámení úmrtia operačným strediskom tiesňového 
volania záchrannej zdravotnej služby, 

c) prehliadajúci lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný bezodkladne po 

vykonaní prehliadky mŕtveho tela vyplniť Listy o prehliadke mŕtveho tela a štatistické 

hlásenie o úmrtí  v potrebnom počte vyhotovení a náležitým spôsobom a Správu 

o prehliadke mŕtveho tela v zmysle platného metodického usmernenia k vykonávaniu 

prehliadky mŕtveho tela, 

d) prehliadajúci lekár je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po vykonaní 

prehliadky mŕtveho tela odovzdať pobočke objednávateľa vyplnený List o prehliadke 

mŕtveho tela a štatistické hlásenie o úmrtí. 

2. Organizátor je povinný postupovať pri úmrtí v zdravotníckom zariadení ústavnej 

zdravotnej starostlivosti nasledovne:  

http://www.udzs-sk.sk/
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a) zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel prehliadajúcim lekárom najneskôr do 

2 hodín po oznámení úmrtia operačným strediskom tiesňového volania záchrannej 

zdravotnej služby, 

b) zabezpečiť prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho 

tela a späť najneskôr do 2 hodín po oznámení úmrtia operačným strediskom 

tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby,  

c) organizátor nezabezpečí vykonanie prehliadky mŕtveho tela v prípade, ak je splnená 

niektorá z podmienok pre nariadenie pitvy podľa § 48 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. 

z., 

d) prehliadajúci lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný bezodkladne po 

vykonaní prehliadky mŕtveho tela vyplniť Listy o prehliadke mŕtveho tela a štatistické 

hlásenie o úmrtí v potrebnom počte vyhotovení a náležitým spôsobom, 

e) prehliadajúci lekár je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po vykonaní 

prehliadky mŕtveho tela odovzdať pobočke objednávateľa vyplnený List o prehliadke 

mŕtveho tela a štatistické hlásenie o úmrtí. 

3. Pri vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel je organizátor povinný zabezpečiť, aby 

prehliadajúci lekár vykonávajúci prehliadku mŕtveho tela postupoval odborne a za týmto 

účelom používal primerané prostriedky, ktoré sú potrebné a obvyklé na vykonanie tejto 

činnosti ako napríklad ochranné pracovné prostriedky a potrebné tlačivá. 

4. Organizátor zabezpečuje vykonávanie prehliadky mŕtvych tiel prostredníctvom 

prehliadajúcich lekárov, ktorí sú s organizátorom v zmluvnom vzťahu. Túto skutočnosť je 

organizátor povinný bez zbytočného odkladu na požiadanie objednávateľa kedykoľvek 

preukázať. 

5. Organizátor je povinný zabezpečiť počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy 

nepretržitú dostupnosť prehliadajúceho lekára na celom území kraja.  

6. Organizátor je povinný zabezpečiť prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania 

prehliadky mŕtveho tela a späť. 

7. Organizátor má právo na úhradu za vykonané prehliadky mŕtvych tiel a úhradu za 

prepravy prehliadajúceho lekára na vykonané prehliadky mŕtvych tiel a späť vo výške 

dojednanej podľa článku VI tejto zmluvy. 

8. Organizátor je povinný vyhotoviť rozpis vykonávania prehliadok mŕtvych tiel (ďalej len 

„rozpis organizátora") v rozsahu podľa zákona č. 581/2004 Z. z. a zaslať rozpis 

organizátora operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby 

a pobočke objednávateľa najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom kalendárneho 

mesiaca, na ktorý sa rozpis organizátora vyhotovuje.  

9. Organizátor je povinný počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy dodržiavať 

ustanovenie § 47d ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z., v ktorom je upravený konflikt 

záujmov. Konflikt záujmov nastane v prípade, ak:  

a) organizátor je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu s fyzickou 

osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá prevádzkuje pohrebnú službu 

(ďalej len „prevádzkovateľ pohrebnej služby"), 

b) organizátor je alebo v posledných 24 mesiacoch bol spoločníkom, štatutárnym 

orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom kontrolného orgánu 

prevádzkovateľa pohrebnej služby, 

c) u organizátora možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti so zreteľom na jeho pomer 

k veci,  

d) organizátor je zamestnancom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky alebo 

objednávateľa. 
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10. V prípade, ak nastane jedna zo skutočností uvedených v bode 9 tohto článku, je 

organizátor povinný bezprostredne túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi.  

11. Organizátor je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania smerujúceho k ponuke alebo 

propagácii pohrebných služieb alebo k poskytovaniu informácií o pohrebných službách s 

cieľom uprednostniť konkrétneho prevádzkovateľa pohrebnej služby. Uvedené 

ustanovenie platí aj na prehliadajúcich lekárov. 

12. Organizátor je povinný počas celej platnosti a účinnosti tejto zmluvy mať k dispozícií 

minimálne jedno motorové vozidlo s technickými parametrami: 

a) pohon všetkých štyroch kolies, 

b) výstražné svetlo modrej farby (maják) podľa § 40 zákona č. 8/2009 Z. z. o  cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c) zásuvka 12V, 

d) klimatizácia. 

13. Organizátor je povinný pri vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel správať sa eticky   

a ohľaduplne voči pozostalým a dodržiavať odborný postup. O odbornom postupe budú 

prehliadajúci lekári oboznámení v rámci školení vykonaných objednávateľom. 

14. Organizátor je povinný v odborných veciach koordinovať svoju činnosť, ako aj činnosť 

prehliadajúcich lekárov s riaditeľom Sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie 

(ďalej len „SLaPA“), ako aj vedúcim lekárom príslušného SLaPA pracoviska 

objednávateľa alebo nimi poverenou osobou.  

15. Organizátor zodpovedá za riadne vykonanie prehliadky mŕtveho tela prehliadajúcim 

lekárom, ako aj za porušenia povinností prehliadajúceho lekára vyplývajúce z tejto 

zmluvy v plnom rozsahu. 

16. Organizátor je povinný sledovať výšku jednotlivých úhrad za vykonávanie prehliadok 

mŕtvych tiel a výšku jednotlivých úhrad za prepravy prehliadajúceho lekára na vykonanie 

prehliadky mŕtvych tiel a späť, tak aby nedošlo k prekročeniu finančného limitu 

stanoveného v článku VI bode 5 tejto zmluvy.  

 

  

Článok V 

Práva a povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ je povinný za vykonanie prehliadky mŕtveho tela a za prepravu 

prehliadajúceho lekára na vykonanie prehliadky mŕtveho tela a späť zaplatiť 

organizátorovi úhradu vo výške špecifikovanej v článku VI tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ je povinný poskytovať organizátorovi potrebnú súčinnosť. 

3. Objednávateľ je povinný informovať organizátora o vyčerpaní 80% z finančného limitu 

stanoveného v článku VI bode 5 tejto zmluvy.  

4. Objednávateľ môže u organizátora kedykoľvek, aj bez predchádzajúceho upozornenia 

vykonať kontrolu riadneho plnenia predmetu zmluvy. 

 

 

Článok VI 

Úhrada za vykonanie prehliadky mŕtveho tela 

 

1. Výška úhrady za vykonanie prehliadky mŕtveho tela a výška úhrady za prepravu 

prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť bola určená 
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dohodou zmluvných strán a podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov.  

2. V prípade úmrtia v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti sa 

objednávateľ zaväzuje zaplatiť organizátorovi úhradu za vykonanie prehliadky mŕtveho 

tela a úhradu za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky 

mŕtveho tela a späť a to spolu vo výške ____ eur bez DPH (slovom ____ eur bez DPH) 

a  ____ eur s DPH (slovom ____ eur s DPH).  

3. V prípade úmrtia mimo  zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti  sa 

objednávateľ zaväzuje zaplatiť organizátorovi úhradu za vykonanie prehliadky mŕtveho 

tela a úhradu za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky 

mŕtveho tela a späť a to spolu vo výške ____ eur bez DPH (slovom ____ eur bez DPH) 

a  ____ eur s DPH (slovom ____ eur s DPH).  

4. Vo výške úhrady za vykonanie prehliadky mŕtveho tela a za prepravu prehliadajúceho 

lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť sú zahrnuté všetky náklady 

organizátora s tým súvisiace, pričom dohodnutá výška úhrady je konečná. V prípade, ak 

sa organizátor, ktorý nie je platcom DPH, počas platnosti a účinnosti zmluvy stane 

platcom DPH, výška úhrady nebude navýšená o platnú sadzbu DPH, ale ostane v 

rovnakej výške a bude upravená na základ dane a DPH bez potreby zmeny zmluvy. 

5. Celková výška úhrad za vykonávanie jednotlivých prehliadok mŕtvych tiel a za 

vykonávanie jednotlivých prepráv prehliadajúcich lekárov na miesto vykonania 

prehliadky mŕtveho tela a späť počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy nesmie prekročiť 

sumu __________ eur bez DPH (slovom __________________eur bez DPH) a 

___________ eur s DPH (slovom ____________ eur s DPH).  

6. Organizátor bude fakturovať výšku úhrady za vykonanie prehliadky mŕtveho tela a za 

prepravu lekára na vykonanie prehliadky mŕtveho tela a späť za kalendárny mesiac, a 

to do 15 kalendárnych dní od skončenia mesiaca, za ktorý úhrada prináleží. 

7. Prílohou faktúry je zoznam prehliadok mŕtvych tiel vykonaných za príslušný kalendárny 

mesiac. Zoznam prehliadok mŕtvych tiel obsahuje najmä: 

a) meno, priezvisko, dátum narodenia mŕtveho,  

b) dátum, čas vykonania a miesto prehliadky mŕtveho tela, 

c) meno, priezvisko, dátum narodenia lekára, ktorý prehliadku mŕtveho tela vykonal.   

8. Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry príslušnej pobočke objednávateľa. 

9. V prípade, ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru organizátorovi na jej opravu alebo doplnenie. 

V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení 

príslušnej pobočke objednávateľa. 

 

 

Článok VII 

Sankcie  

 

1. V prípade, ak organizátor poruší akúkoľvek z povinností upravených v článku IV tejto 

zmluvy, má objednávateľ voči nemu právo uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 200,00 

eur (slovom dvesto eur) za každé jednotlivé porušenie. 

2. V prípade, ak organizátor poruší povinnosti uvedené v článku X bod 1 tejto zmluvy, má 

objednávateľ voči nemu právo uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 200,00 eur (slovom 

dvesto eur) za každé jednotlivé porušenie.   
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3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vyplnenej a doručenej faktúry 

podľa článku VI bod 8 tejto zmluvy je organizátor oprávnený uplatňovať úrok z 

omeškania v sadzbe ustanovenej príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR.  

4. Sankcie uvedené v tomto článku zmluvy si zmluvné strany uplatnia formou výzvy 

doručenej druhej zmluvnej strane s lehotou splatnosti 15 kalendárnych dní odo dňa jej 

doručenia. 

 

 

Článok VIII 

Doba platnosti zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy alebo 

do vyčerpania finančného limitu t. j. do ____________ eur ___ DPH (slovom 

_____________ eur ___ DPH) podľa toho čo nastane skôr. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

v nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

 

Článok IX 

Ukončenie zmluvy 

 

1. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy zaniká:  

a) uplynutím času, na ktorý bola dojednaná, 

b) vyčerpaním finančného limitu,  

c) písomnou dohodou zmluvných strán, 

d) písomnou výpoveďou zmluvných strán,  

e) odstúpením od zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

2. Za deň vyčerpania finančného limitu __________eur ___ DPH (slovom ___________ 

eur ___ DPH) sa považuje deň úhrady faktúry objednávateľom na účet organizátora, o 

čom objednávateľ zašle písomné oznámenie organizátorovi, v ktorom ho bude 

informovať o vyčerpaní finančného limitu a o ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

3. Zmluvu je možné ukončiť i vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou 

štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.  

4. Túto zmluvu je možné vypovedať písomným prejavom ktorejkoľvek zmluvnej strany aj 

bez uvedenia dôvodu v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej zmluvnej strane. 

5. V prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená od zmluvy 

odstúpiť, ak to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, 

čo sa o tomto porušení dozvedela. 

6. Zmluvné strany budú porušenie zmluvy považovať za podstatné najmä: 

a) porušenie ktoréhokoľvek povinností v zmysle článku IV tejto zmluvy, 

b) porušenie povinností v zmysle článku X bodu 1 tejto zmluvy, 

c) ak je voči organizátorovi vedené konkurzné konanie, je v konkurze, v 

reštrukturalizácii, bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 

nedostatok majetku, 

d) ak organizátor vstúpil do likvidácie, alebo bola na neho zriadená nútená správa, 
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e) ak je voči organizátorovi vedený výkon rozhodnutia napr. podľa zákona č. 233/1995 

Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a 

doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 Z. z. o 

správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

f) ak objednávateľ neuhradí riadne vystavenú a preukázateľne doručenú faktúru ani 60 

kalendárnych dní po jej splatnosti. 

7. V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvy, ktoré nie je podstatné, platia pri odstúpení od 

zmluvy pravidlá upravené príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov. 

8. Oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy musí byť podpísané štatutárnym orgánom 

odstupujúcej zmluvnej strany a nadobúda účinnosť dňom jeho preukázateľného 

doručenia druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v článku I tejto zmluvy alebo na 

inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane ako adresa na doručovanie v 

súvislosti s touto zmluvou. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpením od zmluvy sa táto zmluva neruší od samého 

začiatku, ale zaniká ku dňu účinnosti odstúpenia od tejto zmluvy. Zmluvné strany sú 

povinné vyrovnať si navzájom svoje záväzky ku dňu nadobudnutia účinnosti odstúpenia 

od zmluvy. V tomto prípade však nezanikajú práva a povinnosti, z ktorých je zrejmé, že 

majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy, napr. nárok na náhradu škody vzniknutej 

porušením tejto zmluvy alebo nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy. 

 

 

Článok X 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Organizátor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, údajoch 

a informáciách týkajúcich sa objednávateľa, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením 

predmetu zmluvy. Pri práci s osobnými údajmi sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) 

a súčasne sa zaväzuje, že nepoužije informácie získané pri plnení tejto zmluvy na iný 

účel, než je špecifikovaný v tejto zmluve, a to aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto 

zmluvy. Organizátor na požiadanie objednávateľa preukáže, že zabezpečil 

zachovávanie mlčanlivosti, dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov a zákaz 

použitia informácií. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto bode organizátor 

zodpovedá za škodu, ktorá tým objednávateľovi vznikne. 

2. Nakoľko objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobode 

informácií“), zmluvné strany súhlasia s tým, že zmluva a daňové doklady súvisiace s ňou 

budú zverejnené takým spôsobom, ktoré ukladá zákon o slobode informácií. Za tým 

účelom organizátor udeľuje objednávateľovi súhlas na vykonanie potrebných právnych 

úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov. 

3. Na účely vykonávania ustanovení tejto zmluvy sú oprávnenými osobami:  

Za organizátora: 

Meno a priezvisko:  _____________________ 

tel. :  _____________________ 

email :  _____________________ 

Za objednávateľa: 
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Meno a priezvisko:  _____________________ 

tel. :  _____________________ 

email :  _____________________ 

pobočka:  _____________________ 

4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená kedykoľvek zmeniť oprávnenú osobu, o čom je 

povinná bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Oznámenie o zmene 

oprávnenej osoby nevyžaduje uzatvorenie dodatku k zmluve.    

5. Písomnosti si budú zmluvné strany doručovať doporučene s doručenkou na adresu sídla 

uvedenú v článku I tejto zmluvy. Zmenu sídla je zmluvná strana povinná bezodkladne 

písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.  

6. Zmluvné strany sa pre účely doručovania písomností dohodli, že v prípade vrátenia 

zásielky odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu platí, že písomnosť bola doručená 

adresátovi dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, aj keď sa o tom adresát nedozvedel. 

 

 

Článok XI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými 

príslušnými záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

2. Pri riešení sporov sa zmluvné strany budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej 

republiky. 

3. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia zmluvy je možné iba formou očíslovaných dodatkov 

v písomnej forme, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami. 

4. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane 

organizátor a štyri vyhotovenia dostane objednávateľ. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory vzniknuté z plnenia tejto zmluvy budú 

riešiť prednostne formou vzájomnej dohody. K riešeniu sporu súdnou cestou pristúpia 

zmluvné strany až po vyčerpaní možností riešiť spor vzájomnou dohodou 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a 

ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje 

prejavy 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 súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V .............................. dňa .................. V ................................... dňa .................. 

 

Za objednávateľa:               Za organizátora: 

 
 
 
 
 
 

.............................................................  ............................................................. 
     __________________________          _____________________ 
              MUDr. Tomáš Haško, MPH                                           __________ 
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                        predseda  
 
 


