ZMLUVA
o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a § 23 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov
číslo zmluvy u Dodávateľa: _____________
(ďalej len „Zmluva“)
Článok I
Zmluvné strany
Dodávateľ :
zastúpený:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný:

_________________________, audítorská spoločnosť, licencia SKAU č. __
_________________________, licencia SKAU č. __
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
v Obchodnom registri Okresného súdu _______, oddiel ___,
vložka číslo: ___/__

(ďalej len „Dodávateľ“)
a
Odberateľ :
zastúpený:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
Zriadený:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
MUDr. Tomáš Haško, MPH – predseda úradu
Žellova 2, 829 24 Bratislava
30 796 482
2021904456
nie je platiteľom DPH
Štátna pokladnica
SK5781800000007000198055
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 „Odberateľ“)
(Dodávateľ a Odberateľ spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“)
Dodávateľ je úspešný uchádzač verejného obstarávania zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov
s názvom: „Audítorské služby pre overovanie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2018 a rok 2019“.
Článok II
Predmet Zmluvy
1.

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať pre Odberateľa v zmysle Zmluvy:
a) štatutárny audit účtovnej závierky Odberateľa zostavenej za príslušný kalendárny rok, t.j.
k 31.12.2018 a k 31.12.2019 podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a vykonaný v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.
z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
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neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) a ostatnými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike;
b) štatutárny audit súladu výročnej správy o hospodárení Odberateľa zostavenej podľa § 20
zákona o účtovníctve s auditovanou účtovnou závierkou Odberateľa k 31.12.2018 a k
31.12.2019;
c) overovanie priebežných účtovných závierok a správ Odberateľa;
d) konzultácie k aplikácii účtovných postupov v zmysle zákona o účtovníctve vo väzbe na
aplikáciu právnych predpisov v oblasti verejného zdravotného poistenia.
(ďalej len „štatutárny audit“)
2.

Výsledkom štatutárneho auditu bude vyhotovenie nasledovných dokumentov:
a) Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky a overení súladu výročnej správy
o hospodárení s auditovanou účtovnou závierkou Odberateľa v súlade s právnymi
predpismi Slovenskej republiky v slovenskom jazyku za príslušný kalendárny rok (ďalej len
„správa audítora“) - v počte 6 výtlačkov;
b) List odporúčaní pre Odberateľa len v prípade, ak Dodávateľ popri štatutárnom audite podľa
bodu 1 písm. a) a b) tohto článku zistí nedostatky a na základe tohto zistenia navrhne
odporúčania za príslušný kalendárny rok – v počte 1 výtlačok;
c) Správa audítora z previerky priebežných účtovných závierok a správ Odberateľa za prvý
polrok 2018 (v počte 4 výtlačkov) a za prvý polrok 2019 (v počte 4 výtlačkov) podľa bodu 1
písm. c) tohto článku;
d) Správa audítora z previerky priebežných účtovných závierok a správ Odberateľa za tretí
kvartál 2018 (v počte 4 výtlačkov) a za tretí kvartál 2019 (v počte 4 výtlačkov) podľa bodu 1
písm. c) tohto článku;
e) Správa audítora z previerky priebežných účtovných závierok a správ Odberateľa za štvrtý
kvartál 2018 (v počte 4 výtlačkov) a za štvrtý kvartál 2019 (v počte 4 výtlačkov) podľa bodu
1 písm. c) tohto článku;
f) Listy odporúčaní z priebežných auditov podľa bodu 1 písm. c) tohto článku za príslušné
obdobie, len v prípade, ak Dodávateľ zistí nedostatky a na základe tohto zistenia navrhne
odporúčania – v počte 1 výtlačok.

3.

Odberateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi za vykonanie štatutárneho auditu cenu špecifikovanú
v článku VI Zmluvy.
Článok III
Výkon štatutárneho auditu

1.

Dodávateľ je povinný vykonávať štatutárny audit v mieste sídla Odberateľa, t.j. na Žellovej 2
v Bratislave a vyhotoviť dokumenty v zmysle článku II bod 2 Zmluvy v termínoch dohodnutých
s Odberateľom a to nasledovne:
a) dokumenty v zmysle článku II bod 2 písm. a) a b) Zmluvy je Dodávateľ povinný vyhotoviť a
odovzdať v súlade s etapami uvedenými v článku VI bod 4 Zmluvy, najneskôr však do troch
týždňov od predloženia účtovnej závierky Odberateľa za príslušný kalendárny rok a výročnej
správy o hospodárení Odberateľa za príslušný kalendárny rok Dodávateľovi;
b) dokumenty v zmysle článku II. bod 2 písm. c), d), e) a f) je Dodávateľ povinný vyhotoviť a
odovzdať priebežne počas platnosti a účinnosti Zmluvy v súlade s etapami uvedenými v článku
VI bod 4 Zmluvy.

2.

Odberateľ pripraví v mieste výkonu štatutárneho auditu Dodávateľom vyžiadané podklady,
nevyhnutné pre potreby výkonu štatutárneho auditu, a to priebežne podľa požiadaviek Dodávateľa
ktoré doručí s dostatočným časovým predstihom.

3.

Avšak v prípade výkonu štatutárneho auditu v zmysle článku II bod 1 písm. a) a b) Zmluvy je
Odberateľ povinný poskytnúť vyžiadané podklady nevyhnutné pre potreby výkonu tejto činnosti
najneskôr do termínu začiatku príslušnej etapy štatutárneho auditu uvedenej v článku VI bod 4
Zmluvy.
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4.

Odberateľ je povinný pre potreby výkonu štatutárneho auditu v zmysle článku II. bod 1 písm. a)
a b) Zmluvy:
a) predložiť Dodávateľovi v lehote uvedenej v bode 3 tohto článku všetky doklady
dokumentujúce hospodársku činnosť Odberateľa, ktoré sú potrebné pre správne vykonanie
týchto služieb a ktoré si Dodávateľ vyžiada;
b) zabezpečiť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní štatutárneho auditu;
c) poskytnúť aktuálne vyhlásenie štatutárneho orgánu Odberateľa, ktorého všeobecný vzor bude
Odberateľovi odovzdaný pred ukončením prác v zmysle článku II bod 1 písm. a) Zmluvy.

5.

Termíny uvedené v bode 1 tohto článku sa môžu meniť podľa okolností na základe písomného
súhlasu obidvoch Zmluvných strán. Dodávateľ nezodpovedá za nedodržanie termínov uvedených
v bode 1 tohto článku, ak Odberateľ neposkytne Dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení
predmetu Zmluvy, resp. neposkytne podklady nevyhnutne potrebné pre výkon štatutárneho auditu
Dodávateľa v termíne dohodnutom v bode 3 tohto článku, resp. v termíne stanovenom na základe
písomného súhlasu obidvoch Zmluvných strán. Dodávateľ sa však nezbavuje zodpovednosti v tom
prípade, ak si potrebné podklady nevyžiadal v dostatočnom časovom predstihu.

6.

Odberateľ nie je povinný poskytnúť Dodávateľovi akékoľvek podklady týkajúce sa Odberateľa, ak
Dodávateľ odmietne podpísať protokol o ich prevzatí.

7.

Za podklady, ktoré budú poskytnuté Dodávateľovi za účelom ich kontroly mimo sídla aj v sídle
Odberateľa zodpovedá v celom rozsahu Dodávateľ, a to až do momentu ich vrátenia
Odberateľovi. Po vykonaní štatutárneho auditu je Dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu
vrátiť Odberateľovi všetky podklady od neho prevzaté.

8.

Náklady na získavanie informácií od tretích strán, ktoré vzniknú Odberateľovi znáša Odberateľ a
náklady na získavanie informácií od tretích strán, ktoré vzniknú Dodávateľovi sú zahrnuté v cene
za vykonanie štatutárneho auditu špecifikovanej v článku VI Zmluvy.
Článok IV
Práva a povinnosti Dodávateľa

1.

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať pre Odberateľa štatutárny audit s odbornou starostlivosťou,
nestranne, podľa štandardov platných v Slovenskej republike a zo štatutárneho auditu vypracovať
správu audítora podľa medzinárodných audítorských štandardov, v ktorých vyjadrí názor na
účtovnú závierku a výročnú správu Odberateľa.

2.

Dodávateľ je oprávnený byť prítomný pri inventarizácii majetku a záväzkov Odberateľa alebo
vyžiadať vykonanie inventarizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky.

3.

Dodávateľ je povinný Odberateľa oboznamovať so skutkovým stavom veci súvisiacej
s vykonaním štatutárneho auditu podľa Zmluvy.

4.

Dodávateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel
v súvislosti s vykonaním štatutárneho auditu, pričom je povinný pri práci s osobnými údajmi
dodržiavať platný zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie Európskeho parlamentu a rady
a zaväzuje sa, že nepoužije informácie získané pri poskytovaní služieb podľa Zmluvy pre iný účel,
než bol objednaný Odberateľom, a to aj po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Zachovanie
mlčanlivosti sa nevzťahuje na zabezpečenie splnenia požiadaviek na preverenie kvality
štatutárneho auditu podľa interných zásad a postupov SKAU a medzinárodných štandardov na
kontrolu kvality (ISQC 1 – kontrola kvality pre firmy, ktoré vykonávajú štatutárne audity
a preverenie finančných výkazov a zákazky na ostatné uisťovacie a súvisiace služby).

5.

V prípade porušenia povinností uvedených v bode 4 tohto článku Zmluvy Dodávateľ zodpovedá
za škodu, ktorá tým Odberateľovi vznikne.
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6.

Dodávateľ je povinný na požiadanie Odberateľa preukázať, že zabezpečil zachovávanie
mlčanlivosti, dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho
parlamentu a rady a zákaz použitia informácií ako je uvedené v bode 4 tohto článku Zmluvy.

7.

V prípade, ak Dodávateľ bude oslovený audítorom overujúcim konsolidovanú účtovnú závierku
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“), Odberateľ udeľuje súhlas
k tomu, aby Dodávateľ poskytol audítorovi MZ SR požadované informácie pre účely štatutárneho
auditu konsolidovanej účtovnej závierky.

8.

Dodávateľ je povinný považovať všetky informácie a podklady poskytnuté Odberateľom pri
vykonávaní štatutárneho auditu za prísne dôverné.

9.

Všetky dokumenty, ktoré majú byť výsledkom štatutárneho auditu v zmysle článku II bod 2
Zmluvy je Dodávateľ povinný pred ich definitívnym vydaním predložiť poverenému zástupcovi
Odberateľa.

10. Dodávateľ zodpovedá za kvalitné a riadne vykonanie štatutárneho auditu a za škodu, ktorú
spôsobil Odberateľovi nesprávnym alebo nekvalitným poskytovaním týchto služieb. Nezodpovedá
však za vady, ktorých príčinou sú nedostatky v podkladoch odovzdaných Dodávateľovi
Odberateľom.
11. Dodávateľ udeľuje súhlas na zverejnenie a poskytnutie všetkých správ a iných dokumentov
vypracovaných Dodávateľom na základe Zmluvy pre Odberateľa tretím osobám.
12. Dodávateľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti zo Zmluvy vrátane postúpenia
pohľadávky vzniknutej podľa Zmluvy alebo s ňou súvisiacej na 3. osoby len s predchádzajúcim
písomným súhlasom Odberateľa.
Článok V
Práva a povinnosti Odberateľa
1.

Štatutárny orgán Odberateľa je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky poskytujúcej
pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve a za interné kontroly potrebné pre
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby.

2.

Odberateľ je povinný poskytovať potrebnú súčinnosť a bez zbytočného odkladu odovzdať
Dodávateľovi všetko, čo pre neho získa v súvislosti s vykonaním štatutárneho auditu.

3.

Ak má Odberateľ povinnosť zverejňovať uzatvorené zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom
znení, je povinný zverejniť túto zmluvu a informovať Dodávateľa o jej zverejnení.

4.

Odberateľ súhlasí so skutočnosťou, že v prípade ak Dodávateľ zaviní svojou činnosťou škodu
Odberateľovi, bude možné poskytnúť údaje Odberateľa poisťovni, v ktorej je Dodávateľ poistený,
a to výlučne za účelom riešenia tejto poistnej udalosti.

5.

Odberateľ je oprávnený započítať pohľadávku Dodávateľa, a to aj v prípade, že táto pohľadávka
Dodávateľa ešte nie je splatná, so svojimi pohľadávkami voči Dodávateľovi, ktoré mu vzniknú zo
škôd spôsobených Dodávateľom alebo sankcií voči Dodávateľovi, alebo z iných záväzkov
Dodávateľa voči Odberateľovi a Dodávateľ tomu týmto dáva Odberateľovi svoj súhlas. V prípade
jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky zaniknú (stretnú sa) pohľadávky
okamihom, kedy bude prejav vôle smerujúci k započítaniu doručený druhej Zmluvnej strane.
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Článok VI
Cena a špecifikácia predmetu Zmluvy
1.

Cena dohodnutá Zmluvou bola určená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.

Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za vykonanie štatutárneho auditu v zmysle článku II
Zmluvy celkovú cenu __________________ bez DPH, __________________s DPH.

3.

V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady Dodávateľa, ktoré mu vznikli v súvislosti s plnením
predmetu Zmluvy. Celková cena je konečná a nemenná.

4.

Dodávateľ je oprávnený vystavovať priebežné faktúry Odberateľovi podľa dokončenia
jednotlivých predbežných audítorských postupov, jednotlivých etáp a tiež po predložení
príslušných dokumentov v zmysle článku 2 bod 2 Zmluvy nasledovne:

Etapy

5.

Priebežná správa za prvý
polrok 2018 a Listy
odporúčaní

Dátum
do 30.
septembra
2018

Priebežná správa za tretí
kvartál roku 2018 a Listy
odporúčaní

do 30.
novembra
2018

Priebežná správa za štvrtý
kvartál roku 2018 a Listy
odporúčaní

do 28. februára
2019

Záverečné práce na
štatutárnom audite a Listy
odporúčaní

v priebehu
marca 2019

Správa audítora a Listy
odporúčaní k 31.12.2018

v priebehu
apríla 2019

Etapy
Priebežná správa za prvý
polrok 2019 a Listy
odporúčaní

Dátum
do 30.
septembra
2019

Priebežná správa za tretí
kvartál roku 2019 a Listy
odporúčaní

do 30.
novembra
2019

Priebežná správa za štvrtý
kvartál roku 2019 a Listy
odporúčaní

do 28. februára
2020

Záverečné práce na
štatutárnom audite a Listy
odporúčaní

v priebehu
marca 2020

Správa audítora a Listy
odporúčaní k 31.12.2019

v priebehu
apríla 2020

Cena bez DPH

Cena s DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru do 30 dní odo dňa jej doručenia. Faktúra musí obsahovať
náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov. V prípade, ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu, Odberateľ je oprávnený vrátiť faktúru Dodávateľovi na jej opravu alebo
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doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom
doručení Odberateľovi.

Článok VII
Sankcie
1.

V prípade omeškania Dodávateľa s vykonaním štatutárneho auditu alebo v prípade vykonania
štatutárneho auditu v rozpore so Zmluvou má Odberateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty
voči Dodávateľovi vo výške 200 € za každé jedno porušenie Zmluvy. Tým nie je dotknuté právo
Odberateľa na náhradu škody v plnom rozsahu a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej
pokuty.

2.

V prípade porušenia povinností Dodávateľa špecifikovaných v článku IV bod 4 Zmluvy má
Odberateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000 € za každé jedno porušenie
Zmluvy.

3.

V prípade omeškania Odberateľa s úhradou správne vystavenej a doručenej faktúry je Odberateľ
povinný zaplatiť Dodávateľovi úroky z omeškania v sadzbe ustanovenej príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka 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 od dňa jej doručenia.
Článok VIII
Platnosť Zmluvy

1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

2.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po
jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

3.

Dodávateľ podľa § 27 ods. 1 písm. e) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach,
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov podlieha schváleniu dozornej rady Odberateľa.

4.

Zmluvu možno ukončiť:
a) uplynutím;
b) dohodou Zmluvných strán;
c) výpoveďou Odberateľa bez udania dôvodu;
d) výpoveďou Dodávateľa v prípade, ak Odberateľ neposkytuje Dodávateľovi potrebnú súčinnosť
a informácie nevyhnutné pre výkon predmetu Zmluvy, a to až po písomnej výzve s určením
dodatočnej lehoty na nápravu doručenej Odberateľovi;
e) odstúpením v zmysle ustanovení Zmluvy.

5.

Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodu Zmluvných strán.

6.

Zmluvné strany môžu vypovedať Zmluvu formou písomnej výpovede doručenej druhej Zmluvnej
strane s dvojmesačnou výpovednou dobou. Dvojmesačná výpovedná doba začína plynúť od
prvého dňa nasledujúceho mesiaca po dni doručenia písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.

7.

Od Zmluvy možno odstúpiť:
a) v prípade omeškania platby zo strany Odberateľa o viac ako 30 dní od dátumu splatnosti;
b) v prípade, ak Dodávateľ nedodá dokumenty v termínoch určených v článku VI bod 4 Zmluvy
alebo v termínoch výslovne dohodnutých s Odberateľom a to ani po výzve Odberateľa na
plnenie;
c) v prípade, ak Dodávateľ poruší ustanovenia článku IV bod 4 Zmluvy;
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d) v prípade neschválenia Dodávateľa Dozornou radou Odberateľa.
8.

V prípade ukončenia Zmluvy je Odberateľ povinný Dodávateľovi uhradiť cenu za úkony a práce
vykonané v súlade so Zmluvou do dátumu ukončenia Zmluvy a súčasne Dodávateľ je povinný
odovzdať Odberateľovi všetky podklady, ktoré mu do dňa ukončenia Zmluvy Odberateľ poskytol.
Článok IX
Osobitné ustanovenia

1.

Mená pracovníkov Dodávateľa zabezpečujúcich vykonávanie štatutárneho auditu:
Audítor
Meno a priezvisko:
Tel. č.:
Email:

_______________
_______________
_______________

Asistent audítora
Meno a priezvisko:
Tel. č.:

_______________
_______________

2.

Postup pri výkone štatutárneho auditu je oprávnený s Dodávateľom prerokúvať poverený zástupca
Odberateľa:
Meno a priezvisko: _______________
Tel. č.:
_______________
Email:
_______________

3.

V prípade rozšírenia okruhu pracovníkov Dodávateľa alebo zmeny povereného zástupcu
Odberateľa bude táto skutočnosť druhej Zmluvnej strane bezodkladne písomne oznámená. Zmena
pracovníkov Dodávateľa alebo povereného zástupcu Odberateľa nevyžaduje zmenu Zmluvy.

4.

Písomnosti adresované Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane, musia byť vyhotovené písomne
v slovenskom jazyku a podpísané príslušným osobami Zmluvných strán v zmysle bodu 1 a 2 tohto
článku, resp. oboma Zmluvnými stranami, ak to vyplýva z kontextu danej písomnosti, a doručené
druhej Zmluvnej strane formou doporučenej zásielky, prípadne prostredníctvom kuriérskej služby,
osobne alebo elektronickou poštou.

5.

Ustanovenia týkajúce sa zodpovednostných a sankčných nárokov oboch Zmluvných strán
zostávajú v platnosti i po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy, a to až do doby ich
vysporiadania.

6.

Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred údajmi uvedenými na faktúre vystavenej Dodávateľom.

7.

Písomnosti si budú Zmluvné strany doručovať na adresu sídla uvedenú v Zmluve. Zmenu sídla je
Zmluvná strana povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane, pričom zmena
sídla nevyžaduje uzatvorenie dodatku k Zmluve. Zmluvné strany sa 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 X
Záverečné ustanovenia
1.

Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými
obidvoma Zmluvnými stranami.
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2.

Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom o štatutárnom audite
a príslušnými právnymi predpismi.

3.

Zmluva a faktúry podliehajú povinnosti zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

4.

Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom Dodávateľ obdrží
jeden rovnopis a Odberateľ tri rovnopisy.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že zmluvu uzavreli na základe
vzájomnej dohody a na základe slobodnej a vážnej vôle, zmluvu neuzatvorili v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pozorne
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju podpísali.

V __________, dňa .........................

V Bratislave, dňa .........................

Za Dodávateľa

Za Odberateľa

___________________________
_______________
konateľ

_______________________________
MUDr. Tomáš Haško, MPH
predseda
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