Zmluva o spolupráci
Uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Čl. I.

Zmluvné strany

Zmluvné strany:

OBEC HRABOVEC NAD LABORCOM
067 01 Hrabovec nad Laborcom 156
Zastúpená: Ing Anton Kulan, starosta obce
IČO: 00322997
DIČ: 2021232565
IBAN: SK16 5600 0000 0043 3250 8001
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
a
Supervízorka:
Mgr. Anna Pipáková
nar.: 22.5.1979
Občiansky preukaz číslo: HF 204666
Trvale bytom: Košická 5480/50, 06601 Humenné
Telefónne číslo: 0905 997 112
Číslo účtu: SK65 5600 0000 0089 2564 2001
Banka: Prima Banka a.s.

Čl. II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je vykonávanie individuálnej a skupinovej supervízie pre zamestnancov
denného stacionára 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 iba supervízia).

Čl. III. Zmluvné podmienky
1. Zmluva sa uzatvára na obdobie od 20.12.2017 na dobu neurčitú.
2. Doklad o vykonaní supervízie je prezenčná listina zúčastnených zamestnancov, ktorá
bude tvoriť prílohu záznamu o vykonaní supervízie.
3. Miesto výkonu supervízie: Denný stacionár, Hrabovec nad Laborcom 48, 067 01
Hrabovec nad Laborcom
4. Zariadenie je povinné poskytnúť supervízorke všetku potrebnú súčinnosť tak, aby
mohla vykonávať svoju činnosť načas, vytvárať primerané podmienky pre úspešné
plnenie činnosti spojených s výkonom supervízie, kontrolovať jej konanie, zaplatiť jej
za výkon supervízie dohodnutú odmenu.
5. Supervízorka je povinná vykonávať supervíziu riadne a svedomito, riadiť sa pokynmi
zariadenia a predpismi o ochrane zdravia pri práci ňou vykonávanou, zachovať
mlčanlivosť o osobných údajoch a dôverných informáciách, o ktorých sa pri výkone
supervízie dozvedela. Táto povinnosť trvá aj po skončení doby plnenia, a to po dobu
troch rokov od skončenia výkonu supervízie.
6. Obsah supevíznych stretnutí je dôverný, stanovenie konkrétneho obsahu každého
supervízneho stretnutia bude vždy na začiatku stretnutia po dohode so
supervidovaným.

Čl. IV. Odmena za výkon supervízie
1. Supervízorke patrí za vykonanú supervíziu odmena vo výške 35,00 € (slovom:
tridsaťpäť eur) za hodinu individuálnej supervízie a 30,00 € (slovom: tridsať eur) za
hodinu skupinovej supervízie.
2. Vyúčtované budú aj cestovné náklady spojené s dopravením sa na miesto výkonu
supervízie a vypracovanie harmonogramu a plánu supervíznych stretnutí za
kalendárny rok vo výške 20,00 € (slovom: dvadsať eur).
3. Minimálny počet vyúčtovaných hodín výkonu supervízie sú 3 hodiny v rámci jedného
sedenia.
4. Odmena bude poukázaná na účet supervízorky na základe vystaveného vyúčtovania
supervízorky, ktoré bude predložené spolu so správou zo supervízneho stretnutia so
splatnosťou 14 dní od doručenia.

Čl. V.

Zánik záväzku

1. Záväzok supervízorky zaniká dohodou zmluvných strán.
2. Záväzok zariadenia zaniká vyplatením dohodnutej a vyúčtovanej odmeny a dohodou
zmluvných strán.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni
a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej
forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
každá zo zmluvných strán obdrží po jej jednom vyhotovení.
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Humennom, dňa 20.12.2017

.......................................................
Ing. Anton Kulan
starosta obce

......................................................
Mgr. Anna Pipáková
supervízorka

