Zmluva
o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti,
uzavretá podľa ustanovenia § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších právnych
predpisov a ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1990 Zb. v znení neskorších
právnych predpisov
(ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
obchodné meno:
Obec Oľdza
sídlo:
930 39 Oľdza, 16
IČO :
00305651
DIČ :
2021168974
Tel. č.:
0315692477
zastúpená:
Ildikó Gyurcsiová – starostka obce
(ďalej len „objednávateľ“)
a
meno a priezvisko: MUDr. Dávid Šapijevský
Narodený :
13.12.1955
R.Č.:
551213/9017
trvalý pobyt:
Malý Lég 622, 930 37 Lehnice
(ďalej len „posudzujúci lekár“)
(objednávateľ a posudzujúci lekár spoločne ďalej tiež ako „zmluvné strany“)
Zmluvné strany sa slobodne a vážne dohodli na uzavretí tejto zmluvy o poskytovaní lekárskej
posudkovej činnosti:

ČI. I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok posudzujúceho lekára vykonávať lekársku posudkovú
činnosť podľa § 49 zákona 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 a záväzok objednávateľa vytvoriť pre činnosť posudzujúceho lekára
vhodné materiálne podmienky a zaplatiť mu dohodnutú odmenu.
2. V prípade zmeny citovaného zákona sa záväzok posudzujúceho lekára riadi platným
znením zákona.

ČI. II.
Osobné predpoklady na výkon lekárskej posudkovej činnosti
1. Posudzujúci lekár vyhlasuje , že pre výkon dojednanej činnosti podľa tejto zmluvy spĺňa
všetky odborné a zákonné predpoklady.
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ČI. III.
Činnosť posudzujúceho lekára
1. Posudzujúci lekár bude v súlade s platnou právnou úpravou /zákon 448/2008 Z.z./
vykonávať lekársku posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzických osôb na
pomoc inej fyzickej osoby.
2. Povinnosťou posudzujúceho lekára je najmä :
- hodnotiť a posudzovať zdravotný stav fyzických osôb,
- hodnotiť a posudzovať zmeny zdravotného stavu fyzických osôb,
- vyhotovovať potrebné podklady a posudky fyzických osôb, ktoré majú trvalý pobyt
v administratívnom obvode obce Oľdza.
3. Posudzujúci lekár pri výkone svojej činnosti úzko spolupracuje s poverenými
zamestnancami objednávateľa /sociálny pracovník/.

ČI. IV.
Záväzok objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať posudzujúcemu lekárovi potrebnú súčinnosť a za
týmto účelom poverí sociálneho pracovníka obce zabezpečením vhodných podmienok na
riadny výkon lekárskej posudkovej činnosti.

ČI. V.
Odmena
1. Zmluvné strany dojednali odplatu posudzujúceho lekára vo výške 30,00 EUR za každý
úkon lekárskej posudkovej činnosti.
2. Pre potreby tejto zmluvy sa úkonom posudkovej činnosti rozumie :
- štúdium lekárskeho nálezu vyhotoveného ošetrujúcim lekárom posudzovanej osoby,
- posúdenie zdravotného stavu posudzovanej osoby bez jej prítomnosti,
- posúdenie zdravotného stavu posudzovanej osoby za jej prítomnosti,
- spracovanie a vyhotovenie lekárskeho posudku.
3. Objednávateľ uhradí na účet posudzujúceho lekára : SK70 0900 0000 0001 9095 2167
dohodnutú odplatu do 14 dní od doručenia lekárskeho posudku od doručenia faktúry, ktorej
súčasťou musí byť súpis vykonaných úkonov lekárskej posudkovej činnosti.
4. Posudzujúci lekár sa zaväzuje dokumentáciu podľa prechádzajúceho odseku doručiť
preukázateľným spôsobom najneskôr do ........ dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
poskytnutí lekárskej posudkovej činnosti.

ČI.VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť nadobúda dňom podpisu oboma
zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej povinného
zverejnenia objednávateľom.
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2. Túto zmluvu možno kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu vypovedať s trojmesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
preukázateľnom doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi
platnými na území Slovenskej republiky.
4. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme a s podpismi oboch
zmluvných strán na tej istej listine.
5. Táto zmluva obsahuje dôverné informácie a osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Zmluvné strany sú povinné nakladať s osobnými údajmi v zmysle ustanovení
tohto zákona a použiť ich iba pre účely stanovené touto zmluvou.
6. Zmluvné strany si navzájom dávanú súhlas so spracovaním ich osobných údajov uvedených
v tejto zmluve v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na účely evidovania,
predloženia príslušným orgánom a organizáciám, ktoré budú o tejto zmluve a na základe
tejto zmluvy rozhodovať, alebo overovať jej údaje. Pri spísaní tejto zmluvy boli použité
tieto osobné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé
bydlisko, štátna príslušnosť. Súhlas je vyjadrený podpismi zmluvných strán na tejto zmluve.
7. Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch pričom každý z nich má platnosť originálu.
Po jednom vyhotovení obdrží každý účastník zmluvy.
8. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nebola žiadnym spôsobom obmedzená.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, zmluve porozumeli, že
text zmluvy je jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle
a že zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo
zmluvných strán, čo na znak súhlasu s obsahom zmluvy vyjadrujú vlastnoručnými
podpismi na tejto zmluve.

V Oľdzi, dňa 10.04.2019

V Lehniciach, dňa 10.04.2019

Objednávateľ:

Posudzujúci lekár:

V.R.
..............................................................
Ildikó Gyurcsiová,
starosta obce

V.R.
..................................................................
MUDr. Dávid Šapijevský
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