Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: 698/2021/OZ

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len
„zmluva“) medzi nižšie uvedenými účastníkmi a za nižšie uvedených podmienok:
1

Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, predseda
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Kontaktná osoba: MUDr. Jozef Tekáč, MPH
Telefón: +421 905 906 248
E-mail: jozef.tekac@vucpo.sk

(ďalej len „organizátor“)
a
2

PRO SAN-MR s.r.o.
Sídlo: 069 01 Snina, Komenského 2655/5
Zastúpenie: MUDr. Monika Rybakovová, konateľ
IČO: 52 434 231
DIČ: 52 434 231
IČ DPH: 2121017173
Číslo registra: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 38371/5
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba: MUDr. Monika Rybakovová
Telefón:
E-mail:

(ďalej len „poskytovateľ“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)
ktorí vyhlásili, že sú k uzatváranému právnemu úkonu v plnom rozsahu oprávnení, a to
za týchto podmienok:
I.
Úvodné ustanovenia
1.

Prešovskému samosprávnemu kraju
bolo poverením Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky (MZSR) na zabezpečenie plnenia úloh číslo: S10106-2021-M-39 zo
dňa 11.2.2021 uložené zabezpečiť koordináciu očkovania vakcínou proti ochoreniu
SARS-CoV-2 v spolupráci s mestami a obcami v jeho územnej pôsobnosti. Súčasťou
koordinácie má byť aj spolupráca pri zriadení a organizácii veľkokapacitných očkovacích
centier.
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2.

Poskytovateľ je subjektom, ktorý je v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oprávneným na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to na základe povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného Prešovským samosprávnym krajom
povolením č.06309/2019/OZ-ŠAR zo dňa 27.8.2019.

3.

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri organizácii a
prevádzkovaní veľkokapacitného očkovacieho centra (ďalej aj VKOC).
II.
Miesto a časový rozsah výkonu

1. Miestom prevádzkovania VKOC sú vyhradené priestory určené a poskytnuté organizátorom
na tento účel, a to:
• Obchodná akadémia na Komenského 1, 06601 Humenné, vo vlastníctve
organizátora a v správe Obchodnej akadémie, Humenné.
2.

Organizátor sa zaväzuje poskytovateľovi umožniť vykonávanie očkovania vakcínou proti
ochoreniu SARS-CoV-2 vo VKOC v časovom rozsahu desať (10) hodín denne, a to vo
vopred dohodnutých dňoch.
III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Organizátor sa zaväzuje:

a)

vytvárať pre poskytovateľa podmienky na zabezpečenie riadneho a bezpečného výkonu
očkovania vo VKOC, vrátane dezinfekcie priestorov a likvidácie odpadu;
b) zabezpečiť na vlastné náklady vhodné priestory, zariadenie a materiálno-technické
vybavenie v súlade s Metodickými postupmi pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19;
c) zabezpečiť na vlastné náklady pre poskytovateľa v rámci VKOC IT pracovníkov
a technické vybavenie a podporu na zabezpečenie komunikácie s Ministerstvom
zdravotníctva Slovenskej republiky, Národným centrom zdravotníckych informácií
(NCZI) a Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ), pričom pracovníci organizátora budú aj
zodpovedať za správnosť a úplnosť zapisovaných a hlásených údajov;
d) organizátor je povinný oznámiť poskytovateľovi počet vakcín, resp. predpokladaný počet
očkovaných občanov, dátum očkovania, prípadne aj určenie konkrétneho vyhradeného
miesta kde sa má vakcinácia vykonať, minimálne desať dní vopred, prípadne po dohode
a e-mailovom potvrdení poskytovateľom aj v lehote kratšej.
Materiálno-technické vybavenie pre prevádzku VKOC, najmä materiálne vybavenie
VKOC, vakcinačný a spotrebný materiál, zdravotnícky materiál a ochranné osobné
pracovné prostriedky a technické vybavenie, ktoré je povinný zabezpečiť na vlastné
náklady organizátor je podrobne uvedené v prílohe č. 2 k tejto zmluve.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje:
a)

zabezpečiť v spolupráci s organizátorom prevádzkovanie VKOC v súlade s platnými
právnymi predpismi v oblasti zdravotníctva a lekárnictva;
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b) zabezpečiť pre VKOC odborne spôsobilé osoby, a to lekárov, administratívnych
pracovníkov a zdravotné sestry;
c) zabezpečiť riadny výkon očkovania v dohodnutých termínoch;
d) záväzne dodržiavať vopred dohodnutý časový rozsah prevádzky VKOC a oznamovať
všetky zmeny v súvislosti s výkonom očkovania a v prípade prekážok v nástupe na výkon
očkovania vo VKOC v dohodnutom termíne, oznámiť organizátorovi túto skutočnosť bez
zbytočného odkladu, minimálne dva dni pred termínom očkovania tak, aby nedošlo
k ohrozeniu činnosti VKOC;
e) viesť zdravotnú dokumentáciu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom
č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov;
f) mať aktívny prístup do (NCZI) a pripojenie do aplikácie e-zdravie,
g) zabezpečovať vykazovanie výkonov a komunikáciu so zdravotnými poisťovňami a NCZI
u všetkých očkovaných pacientoch;
3.

Organizátor je povinný poskytnúť bez zbytočného odkladu poskytovateľovi pri prevádzke
VKOC všetku potrebnú súčinnosť tak, aby bol naplnený a dosiahnutý účel tejto zmluvy.

4.

Poskytovateľ bude vykonávať vakcináciu minimálne v dohodnutom čase osobám, ktoré sa
dostavia do vyhradených priestorov VKOC. V prípade, ak organizátor prevádzkuje
elektronický objednávkový systém, osoby sa objednávajú cez objednávkový formulár
organizátora uvedený na webovom sídle organizátora. Za fungovanie a realizáciu
elektronického objednávkového systému zodpovedá organizátor.

5.

Poskytovateľ zodpovedá za výkon očkovania, za správnosť poskytnutej zdravotnej
starostlivosti, ako aj za dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to priamo pacientovi.

6.

Poskytovateľ je v plnom rozsahu zodpovedný za zverený hmotný majetok, ktorý sa
nachádza v priestoroch veľkokapacitného očkovacieho centra a za majetok, ktorý prevzal
od organizátora na základe písomného protokolu. Poskytovateľ sa zaväzuje tento majetok
využívať riadne, primeraným spôsobom, výlučne na dohodnutý účel, ktorým je výkon
veľkokapacitného očkovacieho centra, chrániť ho pred zničením, stratou alebo
odcudzením. Každé poškodenie, stratu, resp. inú vadu majetku je povinný zaznamenať
a oznámiť bez zbytočného odkladu organizátorovi.

7.

Poskytovateľ prehlasuje, že má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami
na území Slovenskej republiky, a tento stav sa zaväzuje udržiavať počas celej platnosti
tejto zmluvy.

8.

Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie a prípadnú škodu spôsobenú nesplnením
záväzkov zo strany organizátora, prípadne tretích subjektov, najmä, no nielen tým, že
organizátora, resp. tretí subjekt riadne a včas nedodá poskytovateľovi potrebné materiálnotechnické vybavenie nevyhnutné pre plnenie povinností zo strany poskytovateľa podľa
tejto zmluvy.

9.

V prípade ak organizátor, resp. tretí subjekt nedodá poskytovateľovi potrebné materiálnotechnické vybavenie riadne a včas (t.j. poskytovateľ nebude mať k dispozícii potrebné
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materiálno-technické vybavenie na vykonávanie vakcinácie), nie je poskytovateľ povinný
vykonávať povinnosti podľa tejto zmluvy.
10. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú konzultovať otázky vyplývajúce z tejto zmluvy aj
telefonicky, ak je to vzhľadom na ich obsah možné, prípadne na žiadosť ktorejkoľvek
zmluvnej strany aj osobne na dohodnutom mieste.
11. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy budú bez
zbytočného odkladu prerokúvať všetky otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh
a výsledok sledovaný touto zmluvou, a že si budú oznamovať všetky okolnosti, ktoré by
mohli ohroziť oprávnený záujem sledovaný touto zmluvou a iniciatívne dávať návrhy na
odvrátenie tejto hrozby.
12. Poskytovateľ nie je v omeškaní s dodaním služieb podľa tejto zmluvy, ak dodaniu
predmetu plnenia bránia dôvody, ktoré nie sú na strane poskytovateľa. Poskytovateľ nie je
v omeškaní s dodaním služieb podľa tejto zmluvy v prípade, ak došlo k porušeniu
povinností zo strany organizátora alebo ním poverených tretích osôb. Poskytovateľ je
povinný oznámiť túto skutočnosť organizátorovi. Poskytovateľ je povinný poskytnúť
predmet plnenia podľa tejto zmluvy bezodkladne potom, ako dôvody omeškania odpadnú.
13. Zmluvné strany určia tzv. kontaktné osoby, ktoré budú predstavovať osoby oprávnené na
komunikáciu podľa tejto zmluvy. Určenie kontaktných osôb neobmedzuje právo
štatutárnych zástupcov zmluvných strán vstupovať do komunikácie medzi kontaktnými
osobami a požadovať ďalšie informácie, prípadne rozširovať zadanie. Kontaktné osoby
majú právo byť o takomto konaní informované. Určenie kontaktných osôb vrátane
telefonických a prípadne iných kontaktov je uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmena, resp.
aktualizácia kontaktných osôb a ich identifikačných údajov sa uskutoční na základe
písomného oznámenia príslušnej zmluvnej strany, doručeného druhej zmluvnej strane,
pričom nie je potrebné vyhotoviť písomný dodatok k tejto zmluve.
IV.
Vyššia moc
1.

Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za nedodržanie záväzkov podľa tejto
zmluvy, pokiaľ toto nedodržanie vznikne v dôsledku vonkajších udalostí, ktoré nemohli
byť ovplyvnené zmluvnými stranami alebo nimi predvídané.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne si vzájomne oznámiť začiatok a koniec trvania
''vyššej moci''.
V.
Mlčanlivosť

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, o ktorých sa
dozvedia pri plnení tejto zmluvy sú považované za dôverné informácie, o ktorých sú obe
zmluvné strany povinné zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ právny predpis platný a účinný
na území Slovenskej republiky alebo písomná dohoda zmluvných strán neustanoví inak.
Tento záväzok zahŕňa aj povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch
očkovaných osôb. Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku trvá aj po zrušení alebo
zániku tejto zmluvy.
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2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužijú seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú
tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám, pokiaľ
táto zmluva neustanovuje inak. Ak zmluvná strana akýmkoľvek spôsobom poruší
povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku zmluvy, je druhej zmluvnej strane povinná
nahradiť tým spôsobenú škodu v plnej výške.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že musia zabezpečiť, aby sa povinnosť mlčanlivosti
vyplývajúca z tohto článku zmluvy vzťahovala aj na osoby, ktoré realizujú práva
a povinnosti z tejto zmluvy.
VI.
Ustanovenia o ochrane osobných údajov

1.

Zmluvné strany sú povinné pri spracúvaní osobných údajov očkovaných osôb na účely
plnenia predmetu tejto zmluvy postupovať v súlade s Nariadením Európskeho
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 a zákonom č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov.
VII.
Odplatnosť

1. Spolupráca medzi zmluvnými stranami je dohodnutá bezodplatne.
2. Poskytovateľ berie na vedomie informáciu o tom, že MZSR dalo organizátorovi verejný
prísľub o preplatení zdravotníckeho výkonu poskytovateľovi zdravotnými poisťovňami
v hodnote 5,- € za zaočkovaného pacienta.
VIII.
Trvanie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa 09.04.2021 do 30.04.2021.
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť písomnou dohodou zmluvných
strán, výpoveďou alebo odstúpením od tejto zmluvy.
3. Zmluvu je možné ukončiť na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán ku dňu
uvedenom v dohode.
4. Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvu písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy
odstúpiť, a to pri podstatnom porušení tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany
poskytovateľa sa rozumie porušenie povinností, ktoré sú spôsobilé ohroziť samotný výkon
vakcinácie a zo strany organizátora porušenie povinností uvedených v Článku III, ods. 1,
písm. a, b, c tejto zmluvy.
6. Odstúpením od zmluvy nezanikajú odstupujúcej zmluvnej strane už vzniknuté nároky, ani
nároky na náhradu vzniknutej škody, vrátane škody vzniknutej v dôsledku odstúpenia od
zmluvy.
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7. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť preukázateľne doručené druhej zmluvnej
strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
IX.
Sankcie
1. Za porušenie povinnosti podľa Článku III. ods. 2, písm. c) a d) zmluvy vzniká organizátorovi
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur)a to za každé
takéto porušenie. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 7 dní odkedy bola uplatnená.
2. V prípade, ak dôjde z dôvodu na strane organizátora alebo ním poverenej tretej osoby
k zmareniu alebo zníženiu počtu vopred naplánovaného a odsúhlaseného počtu vakcinácií,
a to najmä porušením povinností uvedených v tejto zmluve, vzniká poskytovateľovi nárok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 EUR (slovom päť eur), za každý jeden zmarený
alebo nerealizovaný výkon vakcinácie. Za zmarenie alebo zníženie počtu vakcinácie sa
nepovažuje, ak sa objednaná osoba nedostaví na očkovací termín. Zmluvná pokuta je splatná
v lehote 7 dní odkedy bola uplatnená.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že považujú výšky zmluvných pokút za primerané vzhľadom na
význam zabezpečovanej povinnosti.
X.
Záverečné ustanovenia
1. Všetky písomnosti vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky budú medzi zmluvnými
stranami zabezpečované listami doručenými poštou, osobne alebo e-mailom na adresy
uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Ak bola písomnosť zasielaná poštou, považuje sa za
doručenú dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo
dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka vrátila späť odosielateľovi, i keď sa
adresát o tom nedozvedel. Ak bola písomnosť doručená osobne považuje sa za doručenú
dňom prevzatia a ak e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujúci pracovný deň, aj keď
si ju adresát neprečítal.
2. Zmena zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme dodatku
podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán, inak je neplatná.
3. V prípade, že niektoré ustanovenia zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsolétne), nemá to a ani to nebude mať za následok
neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany
sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné
ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo
čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy
musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako však aj pre
prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo
nevynútiteľného ustanovenia použijú iné ustanovenia tejto zmluvy a ak také nie sú, potom
príslušné ustanovenia právnych predpisov, a to vždy také ustanovenia, ktoré zodpovedajú
kritériám podľa predchádzajúcej vety.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle organizátora.
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4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých
organizátor dostane tri rovnopisy a poskytovateľ dostane jeden rovnopis.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvorili ju
slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nevýhodných podmienok, a na znak toho,
že obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju oprávnení zástupcovia oboch
zmluvných strán vlastnoručne podpísali.
V Prešove dňa 29.03.2021

V Snine, dňa 29.03.2021

Organizátor

Poskytovateľ

v.r.
...................................................

v.r.
......................................................

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja

MUDr. Monika Rybakovová
Konateľ

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 30.03.2021
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 09.04.2021
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