
Zmluva o spolupráci 

uzavretá podľa § 51 a nasl. ustanovení zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
jeho zmien a doplnkov medzi zmluvnými stranami: 

MESTO ZLA TÉ MORAVCE 
zastúpené Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom mesta 
Ul. 1. mája č. 2 
Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 
DIČ: 2021058787 
Bankové spojenie : VÚB Nitra 
Číslo účtu: 33422162/0200 
(ďalej len ,.Mesto'') 

a 

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky 
Joliota Curie 41. 058 01 Poprad 
Kancelária: Farbiarska 29, Stará Ľubovňa, 064 01 
zastúpená: Mgr. Renáta Zichová. štatutárny zástupca 
IČO: 42028701 
číslo účtu: 0492782503/0900 
(ďalej len "ASSR") 

(ASSR a Mesto môžu byť ďalej označovaní len ako ,,zmluvné strany" alebo jednotlivo ako 
,.zmluvná strana a táto Zmluva o spolupráci bude d'alej označená len ako ,,zmluva·'). 

Preambula 

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) sa snaží o poskytnutie pocitu istoty 
seniorom a osobám s rôznymi zdravotnými komplikáciami, ako aj ich blízkym rodinným 
príslušníkom, prostredníctvom asistenčnej telefónnej služby- domáce tiesňové volanie (ďalej 
iba OTY). OTY prispieva k tomu, aby klienti mohli žiť svoj samostatný život vo vlastnom 
domove a pritom mali záruku okamžitej pomoci v prípade núdze. Na zabezpečenie tejto 
služby ASSR využíva najnovšie telekomunikačné technológie a jednotku OTY Neat NEO. 
súčasťou ktorej je hlasová centrála a tlačítko, umožňujúce odoslanie poplachového signálu 
a komunikáciu klienta s dispečerom ASSR 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 

Čl.l 
Účel zmluvy 

ľJčelom tejto zmluvy je zabezpečenie služby - domáce tiesňové volanie, ktoré poskytuje 
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, pre obyvateľov mesta Zlaté Moravce. 



Čl.2 
Predmet zmluvy 

ASSR sa zaväzuje zabezpečovať poskytovanie služby OTY obyvateľom s trvalým pobytom 
v Zlatých Moravciach, ktorí sú vzhľadom na svoj zdravotný stav alebo vek odkázaní na túto 
službu (ďalej ako "klient"). Klientom sa môže stať obyvateľ s trvalým pobytom v Zlatých 
Moravciach, ktorý prejaví záujem o OTY, prostredníctvom Mestského úradu Zlaté Moravce. 

Čl.3 
Povinnosti zmluvných strán 

1. Povinnosťou Mesta je zakúpiť jednotky OTY a preplácať poplatok za ich inštaláciu, 
v súlade s čl. 4 bod l. a 3 ., pre občanov s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach. 

2. Povinnosťou ASSR je dodať jednotku DVT a zabezpečiť inštaláciu jednotky DTV pre 
obyvateľov s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach a zrealizovať všetky potrebné 
úkony na oboznámenie klienta so systémom a fungovaním OTY. V prípade, že klient 
alebo rodina nebude z rôznych dôvodov službu naďalej využívať alebo z dôvodu 
úmrtia klienta, bude jednotka OTY pridelená ďalšiemu klientovi. Poskytovanie 
sociálnej služby OTY prebieha medzi ASSR a klientom na zmluvnom základe. 

3. ASSR zašle Mestu, po uzavretí zmluvy s klientom, jednu kópiu zmluvy alebo doklad 
o ukončení poskytovania služby. 

4. ASSR a Mesto sa budú navzájom informovať o skutočnostiach týkajúcich sa 
zabezpečovania a poskytovania služby OTY klientom. 

Čl. 4 
Financovanie DTV 

1. Cena jednotky DTV Neat NEO je 280,- Eur s DPH. Jednotku OTY kupuje Mesto. 
zabezpečí ju ASSR. Cenu za kúpu jednotky DVT uhradí Mesto na účet ASSR 
uvedený v tejto zmluve. Jednotka DVT je majetkom Mesta. 

2. ASSR môže na požiadanie prepožičať klientovi trezor na kľúč v hodnote 30,- Eur -
bezplatne. 

3. Poplatok za inštaláciu jednotky OTY a materiál potrebný na inštaláciu je 25,90 Eur. 
Poplatok platí Mesto na účet ASSR uvedený v tejto zmluve. 

4. Mesačný poplatok za poskytovanie domácej tiesňového volania je 8, 90 Eur. Hradiť ho 
bude klient. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že opravy jednotiek DVT zabezpečí ASSR. 

Čl. S 
Záverečné ustanovenie 

l .Zmluva o spolupráci sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluvu o spolupráci možno ukončiť: 

- dohodou zmluvných strán, 
- odstúpením od zmluvy jednej zo zmluvných strán v prípade, že druhá zmluvná strana 

poruší niektorú z podmienok dohodnutú touto zmluvou, pričom odstúpenie od zmluvy 
je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane, 



- výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán a to aJ bez udania dôvodu. pričom 
výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede. 

3. Zmluvné strany sa dohodli. že práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa 
riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov súvisiacich 
z touto zmluvou. 
4. Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná očíslovanými dodatkami k zmluve 
podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. ktoré budú tvorif JeJ 
neoddeliteľnú súčasť. 

5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke Mesta. 
6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia. 
7. Zmluvné strany prehlasujú. že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle. vážne. 
zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. zmluvu si 
prečítali. jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

V Zlatých Moravcíach, dňa 17.01.2012 
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Mgr. Renáta Z i c h o v á · 
štatutárny zástupca a predseda ASSR 

Ing. Peter L e d n ár . CSc .. 
primátor mesta 


