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Zmluva o poskytovaní služieb číslo 5/2012 

uzatvorená v zmysle § 49 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 a 

podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení  

medzi 

 

Objednávateľ :  Mesto Žarnovica,  

   zastúpené -   Kamilom Dankom, primátor mesta                                             

                                   Ul.  Námestie SNP 33, Žarnovica  

                                    IČO :  00321117 

   DIČ:   2021111543 

                                      (ďalej len „objednávateľ“) 

 

Posudzujúci lekár : MUDr. Boris Vacval  

  MEDPROM s.r.o., Dolné Hámre 293, Hodruša Hámre  966 61 

  IČO :                44 506 520  

  DIČ:                   2022776382           

  Číslo účtu:         0411101500/0900               

   Číslo licencie: 4418/2009/ODDZ 

   (ďalej len „posudzujúci lekár“) 

 

 

I.  

1. Posudzujúci lekár sa zaväzuje na základe tejto zmluvy poskytnúť objednávateľovi riadne 

a včas s odbornou starostlivosťou zmluvne dojednané služby a objednávateľ sa zaväzuje 

zaplatiť posudzujúcemu lekárovi za poskytnuté služby odmenu v zmysle čl. III. tejto 

zmluvy.  

2. Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie posudkovej činnosti v rozsahu  ustanovení § 

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 ( t.j. zhodnotenie a posúdenie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmeny 

zdravotného stavu fyzickej osoby na účely posúdenia  odkázanosti fyzickej osoby na 

sociálnu službu ) a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

 

 

II.  

1. Posudzujúci lekár sa zaväzuje poskytovať dojednané služby osobne na základe 

požiadavky objednávateľa. 

 

 



   

III.  

1. Poskytnutie  služieb podľa tejto zmluvy je odplatné. Zmluvné strany sa dohodli na 

nasledovnej odmene: 

- za každý lekársky posudok zaplatí objednávateľ  posudzujúcemu lekárovi  odmenu vo 

výške 7,00 €.  

2. Objednávateľ úhradu odmeny vykoná na základe faktúry vystavovanej posudzujúcim 

lekárom vždy za vypracované lekárske posudky. Prílohou faktúry  budú vypracované 

lekárske posudky vyhotovené v príslušnom období. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa 

jej doručenia objednávateľovi spolu s požadovanými dokladmi.  

 

 

IV. 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od  19.01. 2012 do 31.12.2012.  

2. Tento zmluvný vzťah možno ukončiť na základe písomnej dohody alebo písomnou 

výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac a začína 

plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej doručení.  

3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnocenných rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 

dva  rovnopisy a posudzujúci lekár jeden rovnopis.  

4. Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a v zmysle 

ustanovenia § 47a zákona č.  40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 5a 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na 

znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto 

zmluvy v plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, 

určite a zrozumiteľne bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez 

akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

V Žarnovici, dňa 12.01.2012 

 

 

              

 

 

 

 

    ………………………………                         …………………………...                                  

Posudzujúci lekár                                                                       Kamil Danko  
                                                         primátor mesta 


