^'
Zmluva o lekárskej posudkovej činnosti
^ A'Aízaťvorená v zmysle § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
a § 49 ods. 1 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení

Zmluva sa uzatvára medzi:
I.

Obec:

sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „obec“)

Obec Pravenec
Pravenec 208, 972 16 Pravenec
Ing. Róbert Mikulášik, starosta obce
00318434
2021162803
ť

----

a
II.

Posudzujúci zdravotnícky pracovník:
MUDr. Helena Cmarková
Geriatria, s.r.o.
Hviezdoslavova 1,971 01 Prievidza
36344184
2022020737

adresa:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
(ďalej len „posudzujúci zdravotnícky pracovník“)
za nasledujúcich podmienok:

1.

2.

Článok I.
Obec, na základe preneseného výkonu štátnej správy, zabezpečuje poskytovanie
sociálnych služieb podľa 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych
službách“).
Podľa § 49 ods. 1 zákona o sociálnych službách vykonáva posudzujúci zdravotnícky
pracovník zdravotnú posudkovú činnosť (hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu
fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby) na účely posúdenia

odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Pre zabezpečenie výkonu tejto
zdravotnej posudkovej činnosti sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy.
Článok II.
1. Posudzujúci zdravotnícky pracovník sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zabezpečovať
zdravotnú posudkovú činnosť v zmysle zákona o sociálnych službách.
2. Obec sa na základe tejto zmluvy zaväzuje uhrádzať posudzujúcemu zdravotníckemu
pracovníkovi odmenu za poskytovanie zdravotnej posudkovej činnosti vo výške
a spôsobom stanovenom v článku III. tejto zmluvy.
Článok III.
1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene vo výške 12 eur s DPH (slovom: dvanásť eur) za
vypracovanie jedného posudku. Cena za posudok je konečná, posudzujúci zdravotnícky
pracovník nie je platcom DPH.
2. Spôsob platenia odmeny:
Odmena bude uhrádzaná obcou mesačne, na základe faktúry vystavenej posudzujúcim
zdravotníckym pracovníkom po skončení kalendárneho mesiaca. Prílohou faktúry bude
súpiska vypracovaných posudkov pre obec.

1.
2.
3.

4.

Článok IV.
Zmluva nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán a je uzavretá na dobu
neurčitú.
Zmluvný vzťah sa môže ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou
výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou.
V písomnej dohode o zániku zmluvného vzťahu sa uvedie deň, ku ktorému sa zmluvný
vzťah skončí. Ak deň skončenia zmluvného vzťahu nie je v dohode uvedený, skončí
sa vzťah dňom nasledujúcim po dni, keď bola písomná dohoda uzavretá.
Zmluvné strany sú oprávnené tiež vypovedať zmluvný vzťah kedykoľvek, bez uvedenia
dôvodu. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Článok V.
1. Túto zmluvu možno zmeniť len písomnou dohodou zmluvných strán.
2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že so zmluvou sa dôkladne oboznámili, jej obsahu rozumejú
a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
V Prievidzi, dňa

//
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MUDr. Helena Cmarková
Geriatria, s.r.o.

