
DOHODA O ODMENE OPRÁVNENEJ OSOBY 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 v spojení s g 591 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb, 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov „Dohoda" medzí týmito 
stranami dohody: 
 
Názov organizácie:  Psychiatrická liečebňa Sučany 
Sídlo:  Ul. Hradiská 20, 038 52 Sučany 
IČO:  17 335 612 
DIČ:  2020598888 
IČ DPH:  SK2020598888 
Konajúci prostredníctvom:  Ing, Vladimír Husárček, riaditeľ 
Zriadená:  Zriaďovacou  listinou   Ministerstva zdravotníctva  SR 
č. 
 3724/1991-A/V-5 zo dňa 09.12.1991 ako príspevková 
 organizácia s právnou subjektivitou Bankové spojenie:  
Číslo učtu 1BAN:  
 (ďalej v príslušnom gramatickom tvare ako „Klient") 

 
 a 

 

Obchodne meno:  JUDr. Tatiana Čarská, advokátka 
Sídlo AK:  Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica 
IČO:  37 832 450 
DIČ:  1029645529 
IČ DPH:  SK1029645529 
Zapísaná v: Zozname   advokátov   Slovenskej   advokátskej   
komory 
 Bratislava pod č. 1425  
Konajúca prostredníctvom:  JUDr. Tatiana Čarská Bankové spojenie:  
Číslo účtu IBAN:  

 (ďalej u príslušnom gramatickom tvare ako 
 „Oprávnená osoba") 

 
Klient a Oprávnená osoba tiež spoločne aj ako „Strany dohody" alebo každý 
jednotlivo ako „strana dohody" 

 
Preambula 

1. Klient je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo 

zdravotnictva SR, a ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti; v zmysle § 
3 ods, 1 pism. a) zák. č+ 523/2004 Z,z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
je klient právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom 
Štatistickým úradom SR, v ktorom je zaradený ako organizácia ústrednej verejnej 
správy. Podľa § 2 ods. 1 pism, a), ods, 2, 3 a 4 zákona č, 315/2016 Z.z klient nie 
je partnerom verejného sektora. Klient sa zapisuje do registra partnerov 
verejného sektora podľa § 17 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon"). 

2. Oprávnená osoba je advokát, ktorý poskytuje právne služby podľa zákona č. 
586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov; 
podľa § 2 ods. 1 pism. b) zák. č. 315/2016 Z,z., je teda oprávnenou osobou, ktorá 
sa môže na základe písomnej dohody zaviazať plniť povinnosti oprávnenej osoby 
pre partnera verejného sektora. 

  



3. Klient a Oprávnená osoba uzatvorili dňa 07.07.2017 Dohodu o plnení povinností 
oprávnenej osoby, na základe ktorej sa Oprávnená osoba zaviazala poskytovať 
Klientovi počas platnosti dohody služby Oprávnenej osoby podľa zákona a v 
rozsahu potrebnom pre zápis údajov do registra, zápis zmeny zapísaných údajov, 
výmaz: zapísaných údajov a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod, 
ktoré sa v súlade s§ 4 a 11 Zákona povinne zapisujú do registra partnerov 
verejného sektora. 

4. Strany dohody uzatvárajú túto Dohodu za účelom stanovenia odmeny Oprávnenej 
osoby za Služby, ktoré bude Oprávnená osoba poskytovať Klientovi podľa Dohody 
o plnení povinností oprávnenej osoby zo dňa 07.07.2017. 

 
Článok I. 

Odmena a platobné podmienky 

1. Strany tejto dohody sa dohodli, že Oprávnenej osobe patrí od Klienta za plnenie 
povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora odmena, a to: 
a) za zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora a 

za činnosti s tým súvisiace - jednorazová odmena vo výške 300 Eur bez DPH; 
b) za zápis zmeny zapísaných údajov o partnerovi verejného sektora v registri 

partnerov verejného sektora - paušálna odmena vo výške 150 Eur bez DPH; 
c) za výmaz partnera verejného sektora z registra partnerov verejného sektora - 

paušálna odmena vo výške 150 Eur bez DPH; 
á) za overenie identifikácie konečného užívateľa vúhod (k 30.06. a 31.12. 

kalendárneho roka) - paušálna odmena vo výške 150 Eur bez DPH za každé 
overenie. 

Ak Oprávnená osoba nevykonala povinnosti uvedené v Dohode o plnení 
povinností oprávnenej osoby zo dňa 07.07.2017 riadne, nevzniká jej nárok na 
odmenu dohodnutú v tomto článku a Klient môže odstúpiť od tejto Dohody a od 
Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby zo dňa 07.07.2017 Odmena 
nezahŕňa nevyhnutné a účelne vynaložené hotové výdavky Oprávnenej osoby 
vzniknuté pri vykonávaní činnosti Oprávnenej osoby, ktoré budú účtované 
Klientovi samostatne, 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Oprávnená osoba vystaví faktúru, ktorou si 
vyúčtuje odmenu za služby bližšie špecifikované v bode 1 tohto článku, až po 
riadnom poskytnutí služby, o čom Oprávnená osoba predloží Klientovi doklad. 
Klient je povinný splniť peňažný záväzok (zaplatiť faktúru) v lehote splatnosti 21 
dní odo dňa vystavenia faktúry. Klient zaplatí Oprávnenej osobe odmenu za 
službu bezhotovostne - prevodom na účet Oprávnenej osoby. Za deň úhrady 
faktúry (zaplatenie odmeny) sa pre účely tejto dohody rozumie deň pripísania 
fakturovanej sumy na účet Oprávnenej osoby. 

 
Článok II. 

Dôvernosť informácií 
Oprávnená osoba bude plne rešpektovať dôvernosť akýchkoľvek skutočností, ktoré 
sa dozvie pri plnení predmetu tejto Dohody od Klienta, a preto sa zaväzuje 
zachovávať mlčanlivosť o všetkých takýchto skutočnostiach. 
 

Článok III. 
Ochrana osobných údajov 

V súvislosti s plnením predmetu tejto Dohody je Oprávnená osoba oprávnená 
zhromažďovať informácie o Klientovi a číenoch jej vrcholového manažmentu, za 
ktorý sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci 
zamestnanec    v priamej    riadiacej    pôsobnosti    štatutárneho    orgánu,    takto 
zhromaždené osobné údaje ďalej používať, a to v súlade so zákonom č, 122/2013 Z. 
z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, podľa § 47a ods. 1 zák. č. 
40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v spojeni so zák. č. 21 1/2000 Z. z., o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

2. Zmluvné vzťahy medzi stranami dohody založené touto Dohodou sa primerane 
spravujú ust, § 591 a nasl. Obchodného zákonníka a vo zvyšnej častí ostatnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona č. 315/2016 Z.z, o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú, a to na obdobie platnosti Dohody o 
plnení povinností oprávnenej osoby zo dňa 07.07.2017. 

4. Túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými 
oboma stranami dohody. 

5. Táto Dohoda sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá strana 
dohody obdrží jedno vyhotovenie dohody. 

6. Strany dohody si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa 07.07.2017 
 

Oprávnená osoba: JUDr, Tatiana Čarská, 
advokátka 

......................................... 
pečiatka a podpis 

 
 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa 07.07.2017 
 

 
 

Klient: Psychiatrická liečebňa Sučany 
 
 

 
 

......................................... 
Ing. Vladimír Husárček, riaditeľ 

 
 


