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Zmluva o posudkovej lekárskej činnosti

uzatvorená podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zmluvné strany:

Názov: Obec Miloslavov
so sídlom : Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
zastúpená : Milanom Baďanským - starostom obce
bankové spojenie: Primá banka Slovensko, a.s.
číslo účtu IBAN: SK3756000000001877406001
IČO: 00304948

(ďalej len „objednávateľ“)

a

MUDr. Michal Hudák, MPH
Dátum nar.:
trvalé bytom:
bankové spojenie: VUB banka
číslo účtu: SK29 0200 0000 0015 6054 8132

( ďalej len „posudkový lekár“)

Uzatvárajú v súlade s § 49 ods. 1 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 
tuto zmluvu:

ČI. I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok posudkového lekára vykonať v prospech objednávateľa 
lekársku posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby v súlade s § 49 zákona č. 488/2008 Z. z. a záväzok objednávateľa zaplatiť 
posudkovému lekárovi odmenu za vykonanú činnosť.

ČI. II
Povinnosti objednávateľa

V rámci vyššie uvedeného predmetu zmluvy sa objednávateľ zaväzuje:
1. Poskytnúť posudkovému lekárovi súčinnosť nevyhnutnú na vykonávanie posudkovej 

činnosti.
2. Zaplatiť posudkovému lekárovi odmenu podľa čl. VI.
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či. m
Povinnosti posudkového lekára

V rámci vyššie uvedeného predmetu zmluvy sa posudkový lekár zaväzuje:
1. Vypracovať lekársky posudok
2. Doručiť lekársky posudok Obecnému úradu v Miloslavove.

ČI. IV.
Spôsob a miesto poskytovania posudkovej činnosti

1. Posudkový lekár bude vykonávať posudkovú činnosť na základe konkrétnych 
požiadaviek objednávateľa.

2. Posudkový lekár vykonáva posúdenie spravidla podľa lekárskeho nálezu 
vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti.

3. Posudkový lekár môže pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, 
ak sú pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého 
lekárskeho nálezu.

4. Posudkový lekár je povinný pozvať fyzickú osobu na posúdenie je zdravotného stavu, 
ak o to fyzická osoba písomne požiada.

5. Miestom vykonávania posudkovej činnosti je bydlisko posudkového lekára.
6. Podklady k vypracovaniu lekárskeho posudku budú doručené posudkovému lekárovi 

a posudkový lekár je povinný vypracovať a doručiť lekársky posudok do 15 dní odo 
dňa doručenia podkladov k jeho vypracovaniu na Obecný úrad v Miloslavove.

ČI. V.
Sankcie

Pre prípad nesplnenia povinnosti 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 článku VI. Bod 1 za každý deň omeškania.

ČI. VI.
Odmena posudkového lekára

1. Odmena je stanovená dohodou za vypracovanie jedného lekárskeho posudku vo výške 
40.- EUR (slovom: štyridsať EUR).

2. Splatnosť odmeny posudkového lekára je do 10. dňa nasledujúceho mesiaca a bude 
uhradená prevodom na účet posudkového lekára.

3. Podkladom pre výpočet odmeny bude výkaz predložený posudkovým lekárom, ktorý 
bude obsahovať presný výpočet odmeny v súlade so zmluvou a údaje potrebné pre 
vykonanie úhrady.
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4. Pre prípad nedodržania termínu vyplatenia odmeny má posudkový lekár právo 
uplatniť voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za 
každý deň omeškania.

ČI. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka.

2. Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť prednostne 
dohodou.

3. Zmluvné strany môžu od zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade, že dôjde hrubým 
alebo opakovaným spôsobom k porušeniu povinnosti stanovených v tejto zmluve. 
Za hrubé porušenie zmluvy sa považujú najmä prípady, kedy ktorákoľvek zo strán 
zapríčiní, že nemohlo dôjsť k realizácii predmetu zmluvy.

4. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú súhlas oboch strán a sú platné 
len v písomnej forme podpísanej oboma zmluvnými stranami, a to ako číslované 
dodatky k tejto zmluve.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami a uzatvára sa na dobu neurčitú.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a že nebola podpísaná v tiesni, 
ani za inak nevýhodných podmienok.

7. Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 exempláre obdrží 
objednávateľ a 2 posudkový lekár, pričom všetky exempláre majú platnosť originálu.

V Miloslavove, dňa 19.08.2019 V Galante dňa ...^..fí
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