
  strana 1 z 3 

Zmluva o výkone supervízie 
 

uzatvorená podľa § 269 odst.2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej v texte ako „zmluva“, v príslušnom gramatickom tvare)  

 

I. Zmluvné strany 

1.    Objednávateľ: 

       Názov:          LIKAVA - centrum sociálnych služieb 

       Zastúpený:    Ing. Dagmar Švecovou – riaditeľkou  

       Sídlo:            Likavka 9, 034 95 LIKAVKA 

       IČO:             00647781 

       Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

       Číslo účtu:     SK34 8180 0000 0070 0048 8693 

     (ďalej v texte ako „objednávateľ“, v príslušnom gramatickom tvare) 

  

2.    Supervízor:        

Obchodné meno:    Socialis spol. s r.o. 

Titul, meno a priezvisko:    PhDr. František Drozd, PhD., konateľ spoločnosti 

Miesto podnikania:   Ul. SNP 145/9  059 21 SVIT 

IČO:            47372851 

DIČ:            2023840632      

Bankové spojenie:    Tatrabanka a.s. Bratislava, pobočka Poprad 

Číslo účtu:     SK8611000000002922899568       

     Číslo vydaného rozhodnutia, resp. registrácia supervízora:   1678/2011/5711 

Číslo živnostenského registra: OR OS Prešov, Oddiel: Sro Vložka číslo: 28564/P 

Zapísaný v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie č.ODZP-4129/2015      

(ďalej v texte ako „supervízor“, v príslušnom gramatickom tvare)  

 

II. Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je vykonávanie individuálnej a skupinovej supervízie pre 

zamestnancov úseku odborných činností a vedúcich úsekov objednávateľa v zmysle 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 

v texte ako „supervízia“, v príslušnom gramatickom tvare). 

                                                                

III.  Zmluvné podmienky 

 

1. Objednávateľ je povinný poskytnúť supervízorovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby 

mohol vykonávať svoju činnosť načas, vytvárať primerané podmienky pre úspešné 

plnenie činností spojených s výkonom supervízie, kontrolovať jeho vykonanie, zaplatiť 

mu za výkon supervízie dohodnutú odmenu. 
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2. Supervízor je povinný vykonávať supervíziu riadne a svedomito, riadiť sa pokynmi 

objednávateľa a predpismi o ochrane zdravia pri práci ním vykonávanou, zachovať 

mlčanlivosť o osobných údajoch a dôverných informáciách, o ktorých sa pri výkone 

supervízie dozvedel. Táto povinnosť trvá aj po skončení doby plnenia, a to po dobu 

troch rokov od skončenia. 

3. Supervízor sa zaväzuje informovať objednávateľa o postupe pri zabezpečovaní 

dohodnutej supervízie. 

 

IV.   Doba plnenia 

 

    Supervízor bude zabezpečovať supervíziu uvedenú v bode 2 tejto zmluvy v období od       

04.06.2019 do 30.11.2019 

 

V. Odmena za výkon supervízie 

 

1. Supervízorovi patrí za vykonanú supervíziu odmena vo výške 39,83 € vrátane DPH za 

hodinu individuálnej supervízie, 43,81 € vrátane DPH za hodinu skupinovej 

supervízie. 

2. Maximálny počet hodín výkonu supervízie v uvedenej dobe plnenia je uvedený 

v schválenom Programe supervízie. Objednávateľom schválený a podpísaný program 

supervízie tvorí pevnú a neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3. Odmena bude poskytnutá podľa skutočne odpracovaných hodín supervízie a bude 

poukázaná na účet supervízora na základe vystavenej faktúry supervízora podľa 

splatnosti uvedenej na faktúre. 

 

VI.  Zánik záväzku, doručovanie 

 

1. Táto zmluva zaniká: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomným odstúpením od zmluvy, 

c) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu 

s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej 

strane. 

2. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 Obchodného 

zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne. 

3. Supervízor je oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť v prípade omeškania 

objednávateľa s úhradou akejkoľvek faktúry vystavenou supervízorom v súlade 

s touto zmluvou o viac ako 30 dní. 

4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť v prípade ak: 

a) supervízor poruší svoj záväzok zachovávať mlčanlivosť podľa tejto zmluvy, 

b) supervízor stratí oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti potrebné na plnenie 

tejto zmluvy, 
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c) supervízor koná v rozpore s pokynmi objednávateľa. 

 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ním, čo potvrdzujú 

svojimi podpismi. 

2. Táto zmluva sa riadi Obchodným zákonníkom. Na vzťahy osobitne neupravené touto 

zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka ako aj predpisy súvisiace 

s výkonom práv a povinností zmluvných strán podľa tejto zmluvy. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 

jedno vyhotovenie. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcom po dni 

jej zverejnenia objednávateľom. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že zmluvu 

neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že zmluvná voľnosť nie je 

ničím obmedzená, že si zmluvu pozorne prečítali a jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

     V Likave, dňa 28.05.2019           Vo Svite, dňa 28.05.2019  

 

 

 

 

 

 

    ______________________________                         ______________________________ 

 

               Ing. Dagmar Švecová                                             PhDr. František Drozd, PhD. 

                         riaditeľka                                                                    supervízor 

 

  

                  


