ZMLUVA NA VYPRACOVANIE LEKÁRSKEHO POSUDKU
v zmysle s ustanoveniami § 49 a nasl. zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/3/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien
a doplnkov (ďalej len zákon 448/2008)
medzi zmluvnými stranami :
Žiadateľ:

Obec Spišský Hrhov
SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO: 00329592
DIČ: 2020717853
Zastúpená: PhDr. Vladimírom Ledeckým – starosta obce
(ďalej len „ţiadateľ“)

a
Poskytovateľ:

Neštátne zdravotnícke zariadenie
Zastúpené: MUDr. Máriou Kučerovou
so sídlom: Námestie Štefana Kluberta 5, 054 01 Levoča
IČO: 31993885
DIČ: 1024078264
Bankové spojenie: Unikredit Bank Levoča č.ú: 6802051018/1111
(ďalej len „poskytovateľ“)

Čl. I
Predmet zmluvy
1.

2.
3.
4.

Poskytovateľ sa zaväzuje pre ţiadateľa vypracovať lekársky posudok, ktorý bude
obsahovať stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.
Ţiadateľ vypracuje pre kaţdú fyzickú osobu posudok v jednom písomnom
vyhotovení a odovzdá ho v sídle ţiadateľa.
Ţiadateľ sa zaväzuje za vypracovanie lekárskeho posudku vyplatiť
poskytovateľovi odplatu uvedenú v článku II. tejto zmluvy.
Posudok bude vypracovaný v súlade so zákonom č. 448/2008 a bude obsahovať
skutočnosti uvedené v prílohe č. 3 cit. zákona.

Čl. II
Odplata a náhrada výdavkov
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Ţiadateľ sa zaväzuje vyplatiť poskytovateľovi odplatu za vypracovanie znaleckého
posudku v sume 15 Eur / 1 lekársky posudok (slovom: Pätnásť Eur) / a to na základe
daňového dokladu (faktúry) poskytovateľa. Uvedená odplata je s DPH.
Odplata uvedená v bode 1 tohto článku je konečná a poskytovateľ nemá nárok na
úhradu nijakých iných nákladov ani nárokov, nakoľko u ich povahy vyplýva, ţe sú uţ
zahrnuté v dohodnutej odplate.
V prípade ak ţiadateľ neuhradí odplatu uvedenú v bode 1 tohto článku v uvedenej
lehote, je poskytovateľ od prvého dňa omeškania oprávnený poţadovať od ţiadateľa
úrok z omeškania vo výške 1 Euro za kaţdý deň omeškania.
Zmluvné strany sa dohodli, ţe poskytovateľ vystaví daňový doklad raz štvrťročne za
skutočne vypracované a odovzdané lekárske posudky.
Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia ţiadateľovi
Ţiadateľ neposkytne poskytovateľovi preddavok (ani zálohu).

Čl. III
Záväzky zmluvných strán
1. Ţiadateľ je povinný odovzdať poskytovateľovi všetky podklady nevyhnutné
k spracovaniu lekárskeho posudku uvedených v zákone 448/2008 Z.z.
2. Ţiadateľ je povinný poskytnúť poskytovateľa súčinnosť pri vypracovaní lekárskeho
posudku.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri svojej činnosti s odbornou starostlivosťou
a zároveň sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa počas
napĺňania predmetu tejto zmluvy dozvie a iba so súhlasom ţiadateľa ich môţe
postúpiť iným osobám. Porušenie tohto ustanovenia sa povaţuje za podstatné
porušenie zmluvných ustanovení.

Čl. IV
Zodpovednosť za nedostatky a sankcie
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe lekársky posudok bude zhotovený v súlade
s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.
2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe v prípade ak lekársky posudok nebude vypracovaný tak
ako je uvedené v ods. 1 tohto článku má ţiadateľ právo poţadovať odstránenie
nedostatkov a poskytovateľ má povinnosť ţiadateľom reklamované nedostatky
predmetu zmluvy bezplatne odstrániť.
3. Nárok na bezplatné odstránenie nedostatkov predmetu zmluvy uplatní objednávateľ
bezodkladne po zistení tohto nedostatku písomnou formou u poskytovateľa.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje nedostatky predmetu zmluvy odstrániť do 10 dní od
doručenia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie ţiadateľa.
5. Ak poskytovateľ neodstráni nedostatky podľa bodu 4 článku, má ţiadateľ právo
poţadovať od poskytovateľa a poskytovateľ má v takomto prípade povinnosť zaplatiť
ţiadateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 Euro za kaţdý deň omeškania.

Čl. V
Osobitné ustanovenia
Poskytovateľ vyhlasuje, ţe je spôsobilý na vykonávanie predmetu zmluvy a ţe spĺňa
kvalifikačné predpoklady na výkon posudzujúceho lekára v zmysle § 84 ods. 18 c) zákona
448/2008 Z.z.

Čl. VI
Ukončenie zmluvy
1. Táto zmluva sa ukončuje vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou bez
uvedenia dôvodu.
2. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po
doručení výpovedi.
3. Ţiadateľ môţe od zmluvy odstúpiť v prípade porušenia Čl. III bod 3, bod Čl. IV tejto
zmluvy.

Čl. VII
Doba, platnosť a účinnosť zmluvy
1.
2.
3.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
Zmluvu je moţné meniť, dopĺňať, alebo zrušiť len po vzájomnej dohode
zmluvných strán a to formou písomných dokladov a po podpise oboma zmluvnými
stranami.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa pouţijú ustanovenia obchodného
zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
Zmluvné strany sú spôsobilé na právne úkony.
Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pre ţiadateľa v troch (3)
rovnopisoch a pre poskytovateľa v jednom (1) rovnopise.
Strany prehlasujú, ţe si túto zmluvu prečítali, a ţe táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne váţne, zrozumiteľne a úplne
slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Spišský Hrhov 19.9.2011

..............................................
ţiadateľ
PhDr. Vladimír Ledecký
starosta obce

...............................................
poskytovateľ
MUDr. Mária Kučerová

