ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
č. OSV/025/2020
podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších
predpisov s nasledovným obsahom (ďalej len „zmluva“)
uzatvorená medzi:

Zmluvná strana č. 1:
Názov:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
sídlo:
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO:
00 603 481
zastúpenou:
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
kontaktná osoba:
Mgr. Miriama Kanioková, M.A.,
email:miriama.kaniokova@bratislava.sk
(ďalej len „Hlavné mesto“)
a
Zmluvná strana č. 2:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
registrácia:
zastúpeným:
kontaktná osoba:

myelli Slovensko, s.r.o.
Školská 11, 974 01 Banská Bystrica
50 255 401
obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici,
oddiel: Sro, vložka číslo: 29612/S
Gabriel Bodor, konateľ
Gabriel Bodor, email: bodor@myelli.com

(ďalej len „myelli Slovensko“ alebo „Prevádzkovateľ“)
(Hlavné mesto a myelli Slovensko ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“)

Článok I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Myelli Slovensko je prevádzkovateľom systému zabezpečujúceho najmä komunikáciu,
výmenu a zhromažďovanie dát medzi Prevádzkovateľom, pacientmi, poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti a nemocničnými alebo verejnými lekárňami (resp. výdajňami
zdravotníckych pomôcok, ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a audioprotetických zdravotníckych pomôcok) a to všetko v súvislosti s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti pacientom (ďalej len „Systém“).
1.2. Prevádzkovateľ prezentoval Hlavnému mestu Systém. Na základe prezentácie Hlavné
mesto usúdilo, že obyvatelia Hlavného mesta, prioritne seniori, by mohli mať
záujem využívať služby Systému, a to najmä služieb spočívajúcich v elektronickej
komunikácii užívateľa Systému s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pre donášku
liekov a medikamentov užívateľom Systému.
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1.3. Služby Systému majú za účel obyvateľom Hlavného mesta výrazným spôsobom
zjednodušiť prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti.

Článok II
PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán, súvisiacich
s umožnením prístupu do Systému obyvateľom Hlavného mesta, ktorí budú mať o
tieto služby záujem.
Článok III
ZÁKLADNÉ PRÁVA POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
3.1. Myelli Slovensko sa touto zmluvou zaväzuje:
3.1.1.

odovzdať Hlavnému mestu vzorové znenie Zmluvy o využívaní Systému (ďalej
len „Užívateľská zmluva“), ktorú prevádzkovateľ uzatvára s užívateľmi
Systému (ďalej len „registrácia“) a pravidelne s dostatočným časovým
predstihom Hlavné mesto písomne informovať o všetkých zmenách
Užívateľskej Zmluvy;

3.1.2.

poskytovať Hlavnému mestu písomne a s dostatočným časovým predstihom
informácie o nových službách a funkcionalitách Systému;

3.1.3.

poskytnúť Hlavnému mestu základnú inštruktáž súvisiacu s využívaním
Systému.

3.2. Hlavné mesto sa touto zmluvou zaväzuje:
3.2.1.

vhodným spôsobom informovať obyvateľov Hlavného mesta, ktorí prejavia
záujem o Systém, o možnostiach a o zmluvných podmienkach využívania
Systému. V rámci tejto činnosti najmä poskytne týmto obyvateľom zdarma
listinné vyhotovenie aktuálnej registrácie, resp. umožniť spoločnosti Myelli
Slovensko, aby takúto informáciu poskytol dotknutým obyvateľom Hlavného
mesto priamo Prevádzkovateľ;

3.2.2.

poskytnúť tým obyvateľom Hlavného mesta, ktorí sa rozhodnú uzavrieť
registráciu, avšak ktorým zdravotné podmienky, technické vybavenie alebo iné
relevantné dôvody neumožňujú bez vynaloženia osobitného úsilia uzavrieť
registráciu osobne, možnosť uzavrieť resp. realizovať registráciu s
Prevádzkovateľom v zastúpení Hlavného mesta na základe plnej moci, návrh
znenia ktorej vypracuje pre potreby Hlavného mesta Prevádzkovateľ (ďalej len
„Plnomocenstvo“);

3.2.3.

poskytovať vhodným spôsobom tým obyvateľom Hlavného mesta, ktorí uzavrú
s Prevádzkovateľom registráciu na základe Plnomocenstva, súčinnosť pri
implementácii registrácie a/alebo pri využívaní služieb Systému, a to najmä vo
forme pravidelného zhromažďovania požiadaviek takýchto obyvateľov
Hlavného mesta na využitie služieb donášky liekov, resp. objednania
u príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a vo forme následného
objednávania týchto služieb na základe Plnomocenstva spôsobom uvedeným v
Užívateľskej Zmluve.

3.3. Žiaden zo záväzkov Hlavného mesta, uvedený v tejto zmluve, sa nemôže vykladať ako
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záväzok Hlavného mesta akýmkoľvek spôsobom obyvateľov Hlavného mesta
presviedčať a/alebo nútiť k uzavretiu registrácie a/alebo ako záväzok Hlavného
akýmkoľvek spôsobom presviedčať občanov Obce o výhodách Systému.
Článok IV
ODMENA A ÚHRADA NÁKLADOV
4.1. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že zmluva je bezodplatná.
4.2. Myelli Slovensko nemá nárok na náhradu vynaložených nákladov a ani iných výdavkov
od Hlavného mesta v zmysle tejto zmluvy.
Článok V
TRVANIE ZMLUVY A JEJ UKONČENIE
5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká na základe:
a)

písomnej dohody Zmluvných strán;

b)

písomnej výpovede ktorejkoľvek Zmluvnej strany, aj bez udania dôvodu. Zmluva
zaniká v 3 (troj) mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí byť doručená druhej Zmluvnej strane na
adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak si výpoveď druhá
Zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, výpoveď sa považuje za
doručenú posledným dňom úložnej doby určenej na prevzatie zásielky.

Článok VI
OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO A PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
6.1. Pokiaľ z tejto zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné, Zmluvné strany podpisom tejto
zmluvy neudeľujú druhej zmluvnej strane žiadnu licenciu na akékoľvek používanie
akýchkoľvek práv duševného, priemyselného vlastníctva patriacich resp. užívaných
zmluvnou stranou, vrátane a bez obmedzenia, na akékoľvek patenty, ochranné známky,
priemyselné, či úžitkové vzory, softvér a iné autorské diela, práva ku ktorým patria
dotknutej zmluvnej strane.
Článok VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta podľa
ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov.
7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti si budú vzájomne doručovať prednostne
elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
V prípade, ak si budú Zmluvné strany písomnosti doručovať poštou alebo kuriérom,
urobia tak na adresu sídla tej Zmluvnej strany, ktorej je zásielka určená. Pokiaľ sa zásielka
doručovaná druhej Zmluvnej strane poštou odosielateľovi vráti ako nedoručená
z akéhokoľvek dôvodu (adresát neznámy, adresát neprevzal zásielku v odbernej lehote
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a iné), zásielka sa považuje za doručenú dňom jej vrátenia späť odosielateľovi, a to bez
ohľadu na skutočnosť, či sa adresát s obsahom zásielky oboznámil.
7.3. Zmluvné strany sa ďalej výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie
tejto zmluvy neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, takáto neplatnosť,
neúčinnosť, resp. nevykonateľnosť sa nedotkne ostatných ustanovení tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné
ustanovenie bude bez zbytočného odkladu nahradené na základe dohody Zmluvných
strán ustanovením platným, účinným a vykonateľným, a to s rovnakým účelom, aký
Zmluvné strany zamýšľali dosiahnuť neplatným, neúčinným, resp. nevykonateľným
ustanovením.
7.4. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno uskutočniť iba písomne, formou
číslovaných dodatkov k tejto zmluve, uzavretých po vzájomnej dohode Zmluvných strán
a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
7.5. Táto zmluva je vyhotovená v Slovenskom jazyku a v štyroch (4) rovnopisoch
s platnosťou originálu, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží dve (2) vyhotovenie.
7.6. Zmluvné strany podpisom zmluvy vyhlasujú, (i) že si túto zmluvu riadne prečítali, (ii)
v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný
a určitý, (iii) že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov
a (iv) že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok
plynúcich pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu, na znak čoho ju oprávnení zástupcovia
Zmluvných strán týmto vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 27.03.2020

V Bratislave, dňa 27.03.2020

za Hlavné mesto:

za Prevádzkovateľa:

v. r.
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
Magistrát hlavného mesta SR
Bratislavy

v. r.
Gabriel Bodor
konateľ
myelli Slovensko, s.r.o.
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