
ZMLUVA O SPRACOVANÍ PODKLADOV 
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

I. Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:  

Oravská poliklinika Námestovo 

so sídlom: Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo  

Štatutárny orgán: Ing. Mária Šišková, riaditeľka 

IČO: 00634875 

IČ DPH: SK2020573434 

 

2. Spracovateľ: 

Bc. Martina Jurčáková 

nar.  

trvale bytom  

číslo účtu  

II. Predmet zmluvy 

1. Spracovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi službu – spracovanie podkladov pre 

žiadosť o poskytnutie dotácie od Ministerstva financií SR podľa Výnosu MF SR č. 

26825/2005-441 na rok 2020, ktorú podáva zriaďovateľ objednávateľa (ďalej len „žiadosť“) a 

objednávateľ sa zaväzuje, zaplatiť spracovateľovi odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy. 

2. Spracovateľ vyhlasuje, že sa z jeho strany jedná iba o príležitostnú činnosť a preto sa nejedná o 

podnikanie podľa zákona č. 455/1991 Zb. alebo zákona č. 513/1991 Zb.  

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Spracovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi plnenie podľa čl. II ods. 1 tejto zmluvy 

bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto zmluvy, najneskôr však tri pracovné dni pred 

uplynutím lehoty na podanie žiadosti. Spracované podklady odovzdá spracovateľ priamo 

zriaďovateľovi objednávateľa, ktorý žiadosť podá. 

2. Spracovateľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie s odbornou starostlivosťou tak, aby žiadosť bola 

podaná včas a so všetkými formálnymi a obsahovými náležitosťami a mohla byť Ministerstvo 

financií SR vecne posúdená. V prípade porušenia tejto povinnosti má objednávateľ právo od 

tejto zmluvy odstúpiť a spracovateľ je povinný vrátiť objednávateľovi odmenu vyplatenú v 

súlade s čl. IV tejto zmluvy v lehote 3 dní odo dňa, kedy objednávateľ od zmluvy odstúpil. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť spracovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne splnenie 

záväzku spracovateľa a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ho spracovateľ o súčinnosť 

požiada. 

IV. Cena diela a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za plnenie podľa tejto zmluvy patrí spracovateľovi odmena vo 

výške 150,00 eur. Táto je splatná v lehote do 15. 06. 2020. 



2. Odmena je splatná bezhotovostne na účet spracovateľa uvedený v čl. I tejto zmluvy. 

V. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa v súlade s § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkovým 

vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom. Zmluvné strany sa 

dohodli, že túto zmluvu je možné meniť, dopĺňať alebo zrušiť výlučne písomnou formou.  

2. Spracovateľ a objednávateľ sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov (zmena názvu firmy, 

majiteľa a sídla firmy, zriaďovateľa, fakturačných a odberných miest, bankového účtu, IČO, 

DIČ, IČ DPH a pod.) dôležitých pre bezproblémové plnenie, druhej strane. 

3. Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytnú sú označené ako dôverné, 

a žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená ich poskytnúť tretej osobe, ani použiť v rozpore 

s ich účelom pre svoje potreby. Toto dojednanie nemá vplyv na povinnosť objednávateľa 

podľa §5a a § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch právne rovnocenných rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná 

strana obdrží dve vyhotovenia. 

 

 

V ........Námestove  29.05.2020... 
 

 

 

 ........................................... ........................................... 
 objednávateľ spracovateľ 


