ZMLUVA O VYKONÁVANÍ ZDRAVOTNEJ POSUDKOVEJ ČINNOSTI
Zdravotná posudková činnosť podľa § 49 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.
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:

Obec Záborské
Záborské č. 39, 082 53 Petrovany
Kristínou Maliňákovou, starostkou obce
00328014
2021296739

Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
Bank. spojenie
Číslo účtu:
Číslo účtu IBAN:

MUDr. Michal Pado
Pado MD, spol. s r. o.
Jahodová č. 5595/16, 080 01 Prešov
VÚB, a. s.
5158246572/0200
SK0202000000002040778158
II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka vykonávať
v prospech obce Záborské zdravotnú posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (,,ďalej len zákon o sociálnych
službách“) a záväzok obce Záborské zaplatiť posudzujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi
odmenu za vykonanú činnosť.
III.
Doba trvania zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o zdravotnej posudkovej činnosti sa uzatvára na dobu
neurčitú.
2. Zmluvu o zdravotnej posudkovej činnosti možno ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,

b) výpoveďou jednej zo zmluvných strán, a to bez aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota
je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom
bola doručená písomná výpoveď druhej strane.
IV.
Spôsob a miesto vykonávania zdravotnej posudkovej činnosti
1. Posudzujúci zdravotnícky pracovník bude vykonávať zdravotnú posudkovú činnosť na
základe konkrétnych požiadaviek obce Záborské.
2. Posudzujúci zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnú posudkovú činnosť v zmysle § 49
zákona o sociálnych službách spravidla z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu
a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo z výpisu zo zdravotnej dokumentácie,
dokladu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave, ktoré
predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
3. Posudzujúci zdravotnícky pracovník môže pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej
zdravotného stavu, ak sú pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho
z predložených dokladov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom
stave.
4. Posudzujúci zdravotnícky pracovník je povinný pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej
zdravotného stavu, ak o to fyzická osoba písomne požiada.
5. Miestom vykonávania zdravotnej posudkovej činnosti je sídlo posudzujúceho lekára.
6. Podklady k vypracovaniu zdravotného posudku budú doručované posudzujúcemu
zdravotníckemu pracovníkovi zamestnancom obce Záborské.
7. Posudzujúci zdravotnícky pracovník je povinný vypracovať a doručiť zdravotný posudok do
10 dní odo dňa doručenia podkladov k jeho vypracovaniu na obec Záborské, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
V.
Odmena posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka
1. Odmena posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka je stanovená dohodou, za vypracovanie
jedného zdravotného posudku vo výške 15,- €, slovom pätnásť eur.
2. Splatnosť odmeny posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka je najneskôr do 30. dňa po
doručení vypracovaných zdravotných posudkov a bude uhradená prevodom na číslo účtu
posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka.
VI.
Povinnosti zmluvných strán
1. Obec Záborské sa zaväzuje poskytnúť posudzujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi
súčinnosť nevyhnutnú na vykonanie zdravotnej posudkovej činnosti a uhradiť
posudzujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi odmenu v zmysle článku V. tejto zmluvy.
2. Posudzujúci zdravotnícky pracovník sa zaväzuje vypracovávať zdravotné posudky,
doručovať zdravotné posudky podľa článku IV. ods. 7 tejto zmluvy.

VII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú
stranu.
3. Ostatné vzťahy, ktoré nie sú upravené výslovne v tejto zmluve, sa riadia zákonom č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom o sociálnych službách.
4. Obsah tejto zmluvy možno meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že túto
zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej vôle, že zmluva nebola uzatvorená pod
nátlakom, v tiesni a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Záborskom dňa 4. 1. 2016

.....................................................
Kristína Maliňáková
starostka obce

V Prešove dňa 4. 1. 2016

............................................................
MUDr. Michal Pado
posudzujúci zdravotnícky pracovník

