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K o n t r a k t 

 

na rok 2020 

 

uzatvorený medzi účastníkmi 
 

 

na strane jednej Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

so sídlom: Limbová 2, 837 52 Bratislava 37  

IČO: 00 165 565 

zastúpené: Ing. Peter Pellegrini, predseda vlády Slovenskej republiky 

poverený riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

Číslo účtu: SK69 8180 0000 0070 0015 0115 

 

(ďalej len „zadávateľ“) 

 

číslo kontraktu u zadávateľa: 12/2020 

 

 

a na strane druhej Zdravé regióny 

so sídlom: Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 

IČO:  50 626 396 

zastúpené:  Mgr. Tatiana Hrustič, riaditeľ 

Bankové spojenie:     Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  SK44 8180 0000 0070 0056 4561 

 

(ďalej len „prijímateľ“) 

 

číslo kontraktu u prijímateľa: 1/2020 

 

(zadávateľ a prijímateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 

 

čl. I. 

 

PRÁVNE VZŤAHY 

 

Kontrakt sa uzatvára v zmysle Uznesenia vlády SR č. 1370 zo dňa 18. decembra 2002. Kontrakt je 

plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy 

a podriadenou organizáciou a nie je zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „kontrakt“). 

 

 

čl. II. 

 

ČAS  TRVANIA  KONTRAKTU 

 

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. 
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čl. III. 

 

PRÁVA  A  POVINNOSTI  ÚČASTNÍKOV  KONTRAKTU 

 

1.Zadávateľ sa zaväzuje: 

 

1.1. Zabezpečiť financovanie úloh a činností v rozsahu podľa špecifikácie predmetu kontraktu      

uvedenej v čl. IV. 

1.2. Poskytnúť prijímateľovi všetky materiály, konzultácie a prípadne materiálno-technické 

prostriedky potrebné k vykonávaniu dohodnutých úloh a činností. 

1.3.  Včas informovať prijímateľa o požadovaných zmenách v zadaní dohodnutých úloh a činností.  

 

2. Zadávateľ má právo: 

 

2.1. V dohodnutých termínoch vykonávať kontrolné dni plnenia úloh dohodnutých týmto 

kontraktom. 

 

3. Prijímateľ sa zaväzuje: 

 

3.1. Riadne, v požadovanej kvalite, rozsahu a podľa stanovených termínov vykonať činnosti 

dohodnuté týmto kontraktom. 

3.2. Dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady stanovené na 

vykonanie dohodnutých činností. 

3.4. Včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia úloh. 

3.5.  Zabezpečiť ochranu všetkých údajov, ktoré zadávateľ poskytne prijímateľovi a to i po skončení 

kontraktu. 

 

4. Prijímateľ má právo: 

 

4.1. Bezplatne získať od zadávateľa všetky materiály a podklady potrebné na plnenie dohodnutej 

úlohy. 

4.2. Požadovať od zadávateľa, aby podľa povahy odovzdávanej práce vytvoril príslušné technické, 

organizačné podmienky na jej prezentáciu a overenie. 

 

 

 

čl. IV. 

 

PREDMET  KONTRAKTU 
 

1. Predmetom kontraktu je zabezpečovanie základnej činnosti príspevkovej organizácie Zdravé 

regióny. Základnými činnosťami podľa zriaďovacej listiny zo dňa 1.12.2016 je zlepšiť využívanie 

služieb zdravotnej starostlivosti príslušníkmi marginalizovaných komunít, sprístupniť a poskytnúť 

zdravotnú osvetu, výchovu, poradenstvo komunitnými pracovníkmi – asistentmi  osvety  zdravia 

pracujúcimi priamo v teréne, systematickým mapovaním a cieleným zberom údajov prispieť 

k posilneniu informovanosti a prehĺbeniu spolupráce s relevantnými inštitúciami.  
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2. Účastníci kontraktu sa dohodli pre rok 2020 na riešení úloh a činností prijímateľa v nasledujúcom 

rozsahu: 

2.1. Podpora zdravia, osveta, spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a verejného   

zdravotníctva. 

2.2.  Zber údajov a výmena informácii, rozvoj mechanizmu monitorovania a hodnotenia zdravia 

marginalizovaných komunít. 

2.3.   Riešenie problematiky zdravia v prostredí marginalizovaných komunít. 

2.4.   Implementácia politík zdravia v marginalizovaných komunitách priamo v teréne. 

2.5.  Zabezpečenie podpory pre výskum, inovácie a zber dát za účelom presnejšieho smerovania 

politík zdravia v regiónoch. 

2.6.   Podpora pre riešenie sociálnych determinantov zdravia. 

 

3. Celková hodnota kontraktu je stanovená vo výške: 231 700, - €. 

4. V celkových nákladoch je zahrnuté plnenie úloh súvisiacich s činnosťou príspevkovej organizácie 

a úloh vyplývajúcich z realizácie Národného projektu Zdravé komunity 2B, ktoré nie je možné hradiť 

v plnej výške z Európskych štrukturálnych fondov. 

5. Do nákladov sú započítané najmä:   

 mzdové náklady zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu súvisiacu so zabezpečením činnosti 

príspevkovej organizácie,  

 režijné náklady na zabezpečenie technických a materiálnych podmienok v súvislosti 

s riešením úloh, 

 služby BOZP, tvorba sociálneho fondu, poštové služby, internetové služby, prenájom 

priestorov, aktualizácie a podpora účtovného, mzdového a personálneho softvéru, príspevok 

zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov, poplatky a dane. 

 

6. Platobné podmienky: 

 
6.1. Zadávateľ sa zaväzuje zaslať prijímateľovi finančné prostriedky  jednorázovo v súlade s ustanovením 

§ 8 ods. 5 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

čl. V. 

 

ZMENY  KONTRAKTU 

 

1. Zmeny v kontrakte počas doby jeho trvania sú možné na základe dohody zmluvných strán formou 

dodatku. 

 

2.  Pre vykonanie zmien v kontrakte sú kompetentnými osobami štatutárny zástupca zadávateľa alebo 

ním poverený zodpovedný pracovník a štatutárny zástupca prijímateľa alebo ním poverený 

zodpovedný pracovník. 

 

3.  Zmeny v zadaní jednotlivých úloh a činností uvedených v  tomto kontrakte sa realizujú písomne 

vo forme dodatku ku kontraktu. 
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čl. VI. 

 

SPÔSOB  A  TERMÍN  VYHODNOTENIA  KONTRAKTU 

 

1. Plnenie všetkých úloh a činností tvoriacich predmet kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí doby 

trvania kontraktu formou záverečného kontrolného dňa, ktorý stanoví zadávateľ a uskutoční sa 

najneskôr do 31. januára 2021 za účasti zodpovedných zástupcov zadávateľa a prijímateľa. 

 

2. Zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov uvedených v tomto kontrakte sa uskutoční 

v zmysle usmernenia zadávateľa.  

 

čl. VII. 

 

SPÔSOB  ZVEREJNENIA  KONTRAKTU 

 

1. Tento kontrakt zverejnia účastníci na svojich internetových sídlach najneskôr 28. februára 2020. 

 

 

čl. VIII. 

 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Tento kontrakt je vypracovaný v súlade s návrhom opatrení na zdokonalenie systému kontraktov 

medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami, ktorý bol schválený 

Uznesením vlády SR č. 1370 zo dňa 18. decembra 2002. 

 

2. Kontrakt je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si účastníci ponechajú po dvoch 

exemplároch. 

 

3. Tento kontrakt nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zúčastnenými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 

 

V Bratislave dňa ..................... V Bratislave dňa: .....................  

 

 

 

 

 

 

..................................................                                           ..................................................                                           

 

za zadávateľa                                                        za prijímateľa 

 

Ing. Peter Pellegrini Mgr. Tatiana Hrustič 

predseda vlády Slovenskej republiky 

poverený riadením Ministerstva                                                           

zdravotníctva Slovenskej republiky 

riaditeľka 

Zdravé regióny 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky                                                                      

 


