Zväz ambulantných poskytovateľov,
Dobšinského 12, 811 05 Bratislava
IČO: 457 466 30
Zapísaný: OÚ Bratislava č. OU-BA-OVVS1-2015/043877

Všeobecné zmluvné podmienky
Dohody o plnomocenstve
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) upravujú niektoré práva a povinnosti
medzi Zväzom ambulantných poskytovateľov, so sídlom Dobšinského 12, 811 05 Bratislava,
IČO: 45746630, zapísaným v registri záujmových združení právnických osôb vedeným
Okresným úradom Bratislava pod č. OU-BA-OVVS1-2015/043877 (ďalej len „Zväz“)
a poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Poskytovateľ“), ktorý má
so Zväzom uzatvorenú Dohodu o plnomocenstve.
2. Dohodu o plnomocenstve uzatvára Zväz v súlade s § 31 Občianskeho zákonníka a článkom 3
a článkom 5 Stanov Zväzu (ďalej len „Dohoda“). Dohoda je dvojstranný právny úkon, ktorý
uzatvára Zväz s cieľom presadzovať oprávnené spoločenské, ekonomické, zamestnávateľské a
odborné záujmy ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými má
zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti hradenú z prostriedkov verejného
zdravotného poistenia.
3. Dohoda sa riadi príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov,
Stanovami Zväzu, dohodnutými podmienkami, vrátane všetkých príloh Dohody. Všetky
súčasti Dohody sú pre účastníkov Dohody záväzné.
Čl. 2
Uzatvorenie dohody,
účel a rozsah plnomocenstva
1. Podmienkou uzatvorenia Dohody s Poskytovateľom právnickou osobou je
- členstvo zamestnancov – lekárov - žiadateľa v príslušnej stavovskej organizácii,
- podpísanie vyhlásenia o pristúpení k združeniu,
- zmluvný vzťah najmenej s jednou zdravotnou poisťovňou.
2. Podmienkou uzatvorenia Dohody s Poskytovateľom fyzickou osobou je
- členstvo zamestnancov – lekárov - žiadateľa v príslušnej stavovskej organizácii,
- zmluvný vzťah najmenej s jednou zdravotnou poisťovňou,
- členstvo poskytovateľa fyzickej osoby v Občianskom združení ambulantných
poskytovateľov fyzických osôb.
3. Podmienky podľa odseku odseku 1 a 2 tohto článku musia byť splnené po celé obdobie
platnosti Dohody. V prípade ich porušenia alebo neplatenia členského príspevku, je Zväz
oprávnený od Dohody odstúpiť.
4. Splnomocnenec je oprávnený vykonať právne úkony na základe udelenej plnej moci bez
predchádzajúcej osobitnej konzultácie alebo súhlasu splnomocniteľa.
5. Splnomocniteľ je oprávnený odstúpiť od Dohody písomným odstúpením doručeným Zväzu.
Účinky odstúpenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bolo odstúpenie doručené
Zväzu.

Čl. 3
Členstvo vo Zväze

1. Uzatvorením Dohody vzniká Poskytovateľovi - právnickej osobe v súlade s ods. 4.1.2. Stanov
Zväzu členstvo vo Zväze.

2. Členstvo vo Zväze zanikne:
a) vystúpením s účinnosťou k poslednému dňu kalendárneho mesiaca na základe písomného
oznámenia o vystúpení adresovaného najbližšiemu zasadnutiu Správnej rady,
b) odstúpením od dohody o udelení plnej moci podľa ods. 3.3. Stanov,
c) zánikom člena ako právnickej osoby,
d) zánikom Zväzu,
e) vylúčením člena z dôvodov podľa ods. 3 tohto článku (podľa ods. 4.1.4 Stanov).
3. Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena Zväzu ak:
a) dohoda uzatvorená podľa odseku 3.1. Stanov stratila platnosť,
b) nezaplatil členský príspevok, a to ani napriek opakovanej písomnej výzve,
c) konal v rozpore s povinnosťami člena Zväzu,
d) dôjde k zmene v majetkovej účasti Poskytovateľa.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
Všeobecné zmluvné podmienky schválila Správna rada Zväzu dňa 23.05.2015.
Mgr. Zdenko Seneši
predseda predstavenstva

MUDr. Edita Hlavačková
člen predstavenstva
MUDr. Katarína Šimovičová
člen predstavenstva

