Zmluva o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti č. 2/2020
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a v súlade s § 49 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

I.
Zmluvné strany
I.
Objednávateľ:
Obec Pača
Sídlo: Hlavná 18, 049 41 Pača
IČO: 00328618
DIČ: 2020961514
Štatutárny zástupca: Ladislav Zagiba, starosta
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Rožňava
IBAN číslo: SK 91 0200 0000 0000 2582 0582
(ďalej len objednávateľ)
a
II.
Posudkový lekár:
Meno a priezvisko: MUDr. Vladimír Drábik
Trvale bytom: Rudník 58, 044 23 Jasov
DIČ: 1033902188
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN číslo: SK62 0900 0000 0000 9950 1875
(ďalej len posudkový lekár)
II.
Predmet plnenia zmluvy
1.) Keďže objednávateľ nezamestnáva zamestnanca, ktorý by spĺňal kvalifikačné
predpoklady stanovené zákonom na výkon lekárskej posudkovej činnosti, zabezpečuje
poskytovanie tejto posudkovej činnosti posudkovým lekárom podľa § 49 zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008
Z.z.“).
2.) Predmetom tejto zmluvy je záväzok posudkového lekára vykonávať v prospech
objednávateľa zdravotnú posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby v súlade s § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. a záväzok
objednávateľa zaplatiť posudkovému lekárovi odmenu za vykonanú činnosť.
III.
Práva a povinnosti objednávateľa
1.) V rámci vyššie uvedeného predmetu zmluvy sa objednávateľ zaväzuje:

a) Poskytnúť posudkovému lekárovi súčinnosť nevyhnutnú na vykonávanie
posudkovej činnosti,
b) Zaplatiť posudkovému lekárovi odmenu podľa čl. VI. Tejto zmluvy.
IV.
Práva a povinnosti posudkového lekára
1.) V rámci vyššie uvedeného predmetu zmluvy sa posudkový lekár zaväzuje:
a) vypracovať a doručiť lekársky posudok na Obec Pača (Obecný úrad Pača), Hlavná
č. 18, 049 41 Pača do 15 dní odo dňa doručenia úplných podkladov k jeho
vypracovaniu,
b) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone
lekárskej posudkovej činnosti vo vzťahu k tretím osobám.
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V.
Spôsob a miesto poskytovania posudkovej činnosti
Posudkový lekár bude vykonávať posudkovú činnosť na základe konkrétnych
požiadaviek objednávateľa. Za týmto účelom posudzujúci lekár pri vykonaní lekárskej
posudkovej činnosti spolupracuje s pracovníkmi sociálneho úseku objednávateľa.
Posudkový lekár vykonáva lekársku posudkovú činnosť osobne.
Posudkový lekár vykonáva posúdenie spravidla podľa lekárskeho nálezu
vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti. Ak je lekársky nález neúplný, posudzujúci lekár požiada
lekára, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní lekárskej
starostlivosti, o jeho doplnenie.
Posudkový lekár môže pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak sú
pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého
lekárskeho nálezu.
Posudkový lekár vykoná posúdenie spravidla bez prítomnosti posudzovanej fyzickej
osoby, posudzujúci lekár je však povinný pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej
zdravotného stavu, ak o to fyzická osoba písomne požiada.
Miestom vykonávania posudkovej činnosti je bydlisko posudkového lekára.
VI.
Odmena posudkového lekára
Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vypracovanie jedného lekárskeho posudku
vo výške 15,--€ ( slovom pätnásť eur )
Splatnosť odmeny posudkového lekára je najneskôr do 30 (tridsiatich) dní po skončení
príslušného štvrťroka a bude uhradená prevodom na účet posudkového lekára
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
Predpokladom pre výpočet odmeny bude výkaz predložený na Obecný úrad Pača,
ktorý bude obsahovať presný výpočet odmeny v súlade so zmluvou a údaje potrebné
pre vykonanie úhrady.
Údaje potrebné na vypracovanie výkazu predloží posudkový lekár na Obecný úrad Pača
do 5 (piatich) dní po skončení príslušného štvrťroka. V prípade, ak údaje nebudú
kompletné, objednávateľ je povinný posudkového lekára bezodkladne informovať o

tejto skutočnosti. V tomto prípade lehota na uhradenie odmeny neplynie a posudkový
lekár je povinný doplniť potrebné údaje. Doručením kompletných údajov začína plynúť
nová lehota splatnosti.
VII.
Sankcie
1.) Pre prípad nesplnenia povinností posudkového lekára počas doby účinnosti tejto
zmluvy má objednávateľ právo uplatniť si voči posudkovému lekárovi zmluvnú pokutu
vo výške 0,03% z odmeny uvedenej v čl. VI. Ods. 1.) tejto zmluvy.
2.) Pre prípad nedodržania termínu vyplatenia odmeny má posudkový lekár právo uplatniť
si voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky každý deň
omeškania.
VIII.
Doručovanie písomností
1.) Doručením akýchkoľvek písomností na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa
rozumie doručenie písomností doporučene poštou na adresu určenú podľa bodu 2.
tohto článku zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej
strane. Dňom doručenia písomnosti je aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je
adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie
odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej
strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane,
preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je
neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka
zakladá na pravde.
2.) Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy, ktoré sú uvedené v
záhlaví zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne
oznámil novú adresu, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V
prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe
zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene
adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je
pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred
odosielaním písomnosti.
3.) Ak sa akákoľvek písomnosť na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou doručuje
inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa
bodu 2 tohto článku zmluvy, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia
zdržuje.
IX:
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.) Otázky v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, zákona č. 448/2008 Z. z. a ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
2.) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o lekárskej posudkovej činnosti sa uzatvára na
dobu neurčitú.

3.) Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť prednostne
dohodou.
4.) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká dohodou zmluvných strán alebo
odstúpení od tejto zmluvy podľa bodu 5. tohto článku tejto zmluvy alebo výpoveďou
ktorejkoľvek zmluvnej strany, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je jeden
mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúcom po dni doručenia výpovede
príslušnej zmluvnej strane.
5.) Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade, že dôjde
hrubým alebo opakovaným spôsobom k porušeniu povinnosti stanovených v tejto
zmluve.
6.) Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne
možné, sa najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy
zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
7.) Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve môžu byť vykonané len v písomnej forme
na základe dohody zmluvných strán.
8.) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a po
splnení podmienky jej zverejnenia na webovej stránke obce.
9.) Táto zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom
každá zmluvná strana obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
10.)
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že zmluvu uzavreli slobodne a
vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Rudníku, dňa 10.03.2020

Posudkový lekár
MUDr. Vladimír Drábik

V Pači, dňa 09.03.2020

Objednávateľ
Ladislav Zagiba
starosta obce Pača

