
Rámcová zmluva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti

obiednávateť;

po5kytovate|'|

Ico: 00610721

Nemocnica s poliklinikou Myjava
sídlo| staromyjavská 59,907 01 Myjava

bankové s9oienie: Štátna pokladnlca
TBAN: šK98 8180 0000 0070 0051 0627
.ásiúpený, rquo" Henrlchom Gašparíkom, PhD,, riadlter NsP

Názovl
2astúpený:
sidlo;
Ičo:
DIČ:
Telefón:
E-maili
IBAN:

JK PRt GARE, s, R. o,-ruirrir. 
lar<uu xuoir<. konatera všeobecný lékár dospelých

9o7 01 Myjava, ]ablonská 300/3
53630076
2121434953
+421915 105 356
kUbik.iakub17@omail.com
sK67 8330 0000 0029 0195 8266

uzatvárajú túto

rámcovú zmluvu o zebezpeěení odboťnei ždravotn,j starostlivosti

V súlade s ust. § 269 odst. 2 obchodného zákonnika a zákona č, 578|2oo4 z,,z, v znení neskoršich

;ňfi;";"-;"i";;tiňňosti uo veci ,auezpečovania odbornej zdravotnei starostlivosti,

čt, r
základné pojmy

1. Nemocnica s poliklinikotj Mylava je príspevková organizácia v zriaďovaterskej pósobnosti

Trenčianskeho samosprávneho xra;a.'- za-stuiená štatutárnym orgánom - MtJDr, Henrichom

GašDarikom, PhD., íladitelbm.
Ěr.j,i"i". ' á"i".ti objednávatera je poskytovanie ambulantnej a ústav nej, lieče bno, preventívnej

starost1ivosti v rozsahu Rozhodnutia ř.,i"a"Áit"r,o i"-orprávneňo kra,a. zo dňa 25, 4, 2019, čí5lo:

iš<JzoBtoq7l1trdruu,-2 v zneni neskonšich doplnkov,

2. poskvtovater má oprávnenie a odbornú spósobilosť na výkon zdravotnickeho povolania na výkon
' ;il;-éH-;;;;rr;á u gp".i"ti.ou"noř o-io-*" ušeouecné tet<á.swo, a to píostrednicwom svojho

#fiffň"*;ófi, irii,]-Stui"tá.nár,o-",řriu alebo zamestnanca, ktoď ie odborným zástupcom

pre Výkon zdravotníckeho povolania,

č1.It
Prealm€t 2mluvy

1- Predmetom teŇo zmluvy je zabezpeČovanie poskytovanla ,odboínej zdravotnej staro_stlivostl
' i'iijři"iL,i, ,i-auo.;, 

u!,uoó".na tei3rstuo _ uyi<onáuanie Ambulantnei pohotovostnej služby pre

dospelých (APs) ná ambúlancii p"un"iiínluru'ntn"j pohotovostnej. s]užby pre dospelých, ktořej

oroanizátorom !e NsP MyJaVal " i"-'p;Jrá-i,ip,"y_ ;lužieb, kto' bude zostavovaný v 7mysle

iii""o-u"ni ce" iaronu 57áizoo4 z, z, v žneni neskorších predpisov,

2. poskytovaler bude ónnosť podra tejto zmluvy v_ykonávať , 
podra predchádzájúcej dohody

< obiednávaterom na základe potreoy J-j'eánávatera, priéom aonooa o termine a počte požadovaných

ilii,ffii;il;;;;;,,ňi,iriiéiJ ž.ír,i"i Ňa; uiruiotnena ":av 
na kalendárnY meslac vopred.

3. Účelom tejto žmluvy je úpravá práv a povinností ÚČastníkov zmluvy po dobu jej platnosti,

čl. ru
odmena a sPó§ob je' úhřady

1, obiednávater sa zavázuje hfadlť poskytovaterovi za \.ýkon činno§ti .podra tejto zmluvy odmenu
' ;;,;;;i;;ób in_- * ]-í,"oi"" 

"vi"-* 
ii"""rii. v prípaáe, že niettorú. časť.výkonu člnnostl vykoná

ooskvtovater pre obJe(lnávatela ","-';;;;kúd; 
aonoiv pbara čl, I_bod,4, te]to zmluvy, ale na

ljti]li,J "á"L r."",ti"n.r"no."_orpiai-n"no lÁj"\'/ i.v.t" Ust. §,8a ods. 8 zákona č, 57612004

Z.z. ý zn ní neskorších predpisov, ň"i""ijio OáÍ,oOnuta odmena krát€ná píimerane podra,toho,

o ko1"o bucle skrátená prutl"..ruunliiá."uoinej poisťovne pre objednávaterá, Ťento mechónizmus

l



krátenia ie zmluvným stranám známý pričom podpisom tejto_dohody vyjadruiú zmluvné strany svoi

bezpodmienečný súhlas s uplatnením dohodnutého spósobu ur'enla odmeny,

2. Poskvtovateř sa zavázuie viesť prehládnú evidenclu počtu odpncovaných hodín, kedy vykonával pre

obieánávateťa člnnosť podra telto zmluvy. Táto evidencia vo forme výkazu bude vzoy za Kazoy

ř;í;il;;r;;"il;;"i6r""i,"i .in"arinr" poverenému zamestnancovi objednávatelá, ktorého

.""o á io"tart mů objednávater včas oznáúl. odsúhlasený Výkaz za kalendárny meslac bude

orllohou faktúry vystavéne| poskyto;aieťom podťa čl. IV bod 3, terto zmiuvy a zároveň bude

ii'á'iiĚi",i "iiá: 
UÍ,;áou. séziritolenéno a oa;úhlaseného výkazu nebude faktúřa uhradená,

3. Poskytovateí vy§tavi obiednávaterovi faktúru za každý kalendárny mesiac, v ktorom bude Wkonávať- čňilJ Ňh'i"jto Záiuvy. Splatnoď faktúry bud'e 30 dní a úhrada bude vykonaná na účet
poskytovateh uvedený na faktúr€.

4. obiednávater sa zavězule, že o zmene zmluvných podmienok, ktoré má dorednané so zdravotnýml

ňiď;ňňi a xto.e sjtitai,: činnosti podlb tilto zmtuvy, bude lnformovať aj poskytovateía. ó to

bezodkladne (v lehote 7 dní) po tom, čo sa o teJto zmene dozvie,

čl. tv
Doba platno3tl zmluvy

1. zmluva sa do.jednáVa na dobu: od 01.06.2021 na n€určito.

2, zmluvu možno Wpovedať pí§omne v dvoimésačnej výpovednej dobe ktoroukolÝek stranou, ato aj- uJi-uu"auniu a6vodu. rýin nle je dotk;uté prá-vo'Účastnltóv ukončiť zm]uvný 
_ 
vzťah dohodou

ňyř;lv;Ř.' Ó"ň;;usi inať písohnú formu a ilávrh musí byť doručený díuhému účastníkovi,

ó.v
záv€r€čné ustanovénla

1, zmluva nadobúda platnosť dňom ie' podpisu oprávnenými zástupcami .oboch zmluvných strán
a rieinnosť v aer naiteolrúci po dnl J;riverejnenla na webovej stránke objednávateťa,

2.zmenlťalebodoplnlťtútozmluvumožnolenpísomne'formoudodatkovnazákladesúhlasných
preiavov oboch zmluvných strán.

3, zmluva sa vyhotovuie v troch rovnopisoch, z ktorých objednávater dostane dva rovnopisy

a poskytovaterdostane jeden rovnopis.

4. zmluvné strany Whlasujú, Že zmluvu uzatvoňli
ani za lnak nápadne nevýhodných podmienok,
znak súhtasu s ieJ obsahom ju podpisujú,

Nomocnica s poliklinikou

slaromyjavská b9

9o701 MYJAVA

na základe ich slobodnei a vážnej v6le, nle v tiesni
zmluvu 5i riadne prečítali, jej obsahu rozumerú a na

V lYyjave, dňa

...,..,Z.''....."i"""""""""""""
posMovateť

.l
objednávatel'

lng, L.di§IaÝ Mačuh4
.*o!oíúi.ko -pr.vadrtovó n.óniť

úlm.r6í. drdil.ťr
a rlrfuíra llr& íúato ořÉ!!


