
Zmluva o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti

Uzavretá v súlade s ustanovením zákona § 51 zákona č. 40/1964 Z.z.. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov a § 49 zákona 448/2008 Z.z..

Medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ: MUDr. Ľubica Mišíková
So sídlom: Bernolákova 252/29, Trstená 
Zastúpená: MUDr. Ľubica Mišíková 
IČO: 31925944 
DIČ: 10 

Objednávateľ: Obec Podbiel
So sídlom: Podbiel č. 210, 027 42 Podbiel 
IČO: 00314790 
D IČ :1031340991
Zastúpená: Slavomírom Korčuškom, starostom obce

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb ( ďalej len 
„ zmluva“ ).

v
Článok I.

Predmet zmluvy

1. Poskytovateľ -  zabezpečí objednávateľovi lekársku posudkovú činnosť na účely poskytovania 
sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby a na opatrovateľskú službu.

2. Poskytovateľ -  zabezpečí na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby a posúdi zdravotný stav fyzickej osoby a zmeny zdravotného stavu fyzickej 
osoby.

3. 3. Poskytovateľ -  spolupracuje so sociálnym pracovníkom obce Podbiel, ktorý mu poskytne 
súčinnosť -  sociálny posudok.

4. Poskytovateľ vypracuje lekársky posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorá obsahuje:
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) termín opätovného posúdenia zdravotného stavu

Článok II.
Temín plnenia

Termín vykonávania lekárskej posudkovej činnosti je  celoročný.



Článok III.
Úhrada za poskytované služby

1. Za poskytované služby podľa bodu 1 až 4, článku I zmluvy sa obstarávateľ zaväzuje platiť 
poskytovateľovi úhradu za poskytované služby vo výške 13,30€ za každý vypracovaný 
lekársky posudok.

2. Poskytovateľ bude za vykonané služby oprávnený vystavovať faktúry lx  za štvrťrok. Fektúra 
bude splatná do 21 dní odo dňa doručenia.

1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou bližšie neupravené sa riadia ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Túto zmluvu je  možné zrušiť výpoveďou. Výpovedná lehota je  jednomesačná a začína plynúť 
prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede.

3. V prípade nesplnenia zmluvných dojednaní zo strany objednávateľa, a to najmä nezaplatením 
úhrad za poskytnuté služby riadne a včas, poskytovateľ má právo na okamžité zrušenie tejto 
zmluvy.

4. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by 
mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri plnení zmluvy budú 
riešiť vecným a otvoreným rokovaním

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom po dni jej zverejnenia na stránke objednávateľa.

7. Prípadné zmeny, alebo doplnky tejto zmluvy sú možné na základe vzájomnej dohody oboch 
zmluvných strán a to len písomnou formou písomného dodatku k tejto zmluve.

8. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží poskytovateľ a jeden 
objednávateľ.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu 
porozumeli, že zmluva sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou a že 
zmluvu neuzatvorili v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Článok IV.
Doba poskytovania služieb

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú

Článok V. 
Záverečné ustanovenia

V Podbieli dňa: 12.01.2015 V Trstenej dňa: 12.01.2015
Objednávateľ


