Zmluva o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:
Obchodné meno

: Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.

Sídlo

: Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec

IČO

: 51 901 366

IČ DPH

: SK2120831988

Konajúci

: Mgr. Tomáš Borovský

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č.: 42888/T

Poskytovateľ:
Obchodné meno

: MORAT s.r.o.

Sídlo

: Ota Holúska 8669/38, 841 06 Bratislava

IČO

: 47 675 471

IČ DPH

: SK2024052767

Konajúci

: Mgr. Zdenko Seneši, prokurista

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 130832/B
IBAN

: SK74 1100 0000 0029 4605 9213

Článok I
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa vykonanie prehliadok mŕtvych
tiel zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorý má vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok
mŕtvych tiel podľa § 47f zákona č. 581/2004 Z. z. (ďalej len „prehliadajúci lekár“) za podmienok uvedených
v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť za to poskytovateľovi odmenu.
Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel prehliadajúcim lekárom po
oznámení úmrtia operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.
2. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania
prehliadky mŕtveho tela a späť po oznámení úmrtia operačným strediskom tiesňového volania
záchrannej zdravotnej služby,
3. Prehliadajúci lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný bezodkladne po vykonaní
prehliadky mŕtveho tela vyplniť Listy o prehliadke mŕtveho tela a štatistické hlásenie o úmrtí v
potrebnom počte vyhotovení a náležitým spôsobom,
4. Pri vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel je poskytovateľ povinný zabezpečiť, aby prehliadajúci lekár
vykonávajúci prehliadku mŕtveho tela postupoval odborne a za týmto účelom používal primerané
prostriedky, ktoré sú potrebné a obvyklé na vykonanie tejto činnosti ako napríklad ochranné
pracovné prostriedky a potrebné tlačivá.
5. Objednávateľ je povinný poskytovať poskytovateľovi alebo prehliadajúceme lekárovi potrebnú
súčinnosť.

Článok III
Odmena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonanie jednej prehliadky mŕtveho tela a za prepravu
prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť spolu vo výške 93,50 € +
20 % DPH.
2. Vo výške odmeny za vykonanie prehliadky mŕtveho tela a za prepravu prehliadajúceho lekára na
miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa na
vykonanie prehliadky mŕtveho tela a prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania
prehliadky mŕtveho tela a späť.
3. Poskytovateľ bude fakturovať výšku úhrady za vykonanie prehliadky mŕtveho tela a za prepravu
lekára na vykonanie prehliadky mŕtveho tela a späť za kalendárny mesiac, a to do 15 kalendárnych
dní od skončenia mesiaca, za ktorý odmena prináleží.
4. Prílohou faktúry je zoznam prehliadok mŕtvych tiel vykonaných za príslušný kalendárny mesiac.
Zoznam prehliadok mŕtvych tiel obsahuje najmä meno, priezvisko, dátum narodenia mŕtveho, dátum
a čas vykonania prehliadky mŕtveho tela.
5. Splatnosť faktúry je 15 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
6. V prípade, ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti, objednávateľ je
oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína
plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení príslušnej pobočke objednávateľa.
Článok IV
Trvanie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 04.02.2019.
3. Zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou zmluvných strán,
c) odstúpením od zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
4. Túto zmluvu je možné vypovedať písomným prejavom ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez
uvedenia dôvodu v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
5. V prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak to
písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení
dozvedela.
6. Zmluvné strany budú porušenie zmluvy považovať za podstatné najmä:
a) opakované porušenie ktorejkoľvek povinnosti v zmysle článku II tejto zmluvy,
b) ak objednávateľ neuhradí riadne vystavenú a preukázateľne doručenú faktúru ani 60 kalendárnych dní po
jej splatnosti.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpením od zmluvy zmluva zaniká ku dňu doručenia odstúpenia
do zmluvy druhej zmluvnej strane.
Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými príslušnými záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Pri riešení sporov sa zmluvné strany budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia zmluvy je možné iba formou očíslovaných dodatkov v písomnej
forme podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom
vyhotovení.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten

predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy obsiahnuté v
tejto zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné. Zmluvným stranám nie je známa
žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné
strany na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V .............................. dňa ..................

V ........................dňa ..................

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

….......................................................
Mgr. Tomáš Borovský
konateľ

…....................................................
Mgr. Zdenko Seneši
per procuram

