Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Obstarávateľ:

Obec Slovenský Grob
Hlavná 132, 90026 Slovenský Grob
Zastúpená: JUDr. Štefanom Gašparovičom – starostom obce
IČO: 00305073
IBAN: SK93 0200 0000 0000 0322 7112

(ďalej „Obec“)
Poskytovateľ:

MUDr. Miroslav Urban
Silvánova 35, 90201 Pezinok
r.č. 650902/6436
IBAN: SK97 7500 0000 0040 0788 2809

(ďalej „posudzujúci zdravotnícky pracovník“)
Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle zákona NR SR 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 túto zmluvu o poskytovaní sociálnej služby (ďalej len „Zmluva“).
Článok 1
Definícia pojmov
1. Zákon NR SR 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 (ďalej len
„Zákon“) upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie
sociálnych služieb, dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb a iné.
2. Sociálna služba je odborná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností.
Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi
zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji
poskytovania sociálnych služieb.
3. Účastníkov právnych vzťahov vymedzuje § 3 Zákona a posudkovú činnosť vymedzujú
§§ 48,49 a 50 Zákona.
Článok 2
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:
1. záväzok posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka na požiadanie obce vypracovať
lekársky posudok za účelom posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
osobe;
2. záväzok obce uhradiť posudzujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi odmenu za
posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby vo výške a spôsobom uvedeným
v tejto Zmluve.

Článok 3
Práva a povinnosti posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka
1. Posudzujúci zdravotnícky pracovník sa zaväzuje poskytovať posudkovú činnosť
v súlade s platnými právnymi predpismi vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť, v súlade s touto Zmluvou riadne a včas.
2. Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri vykonávaní svojej činnosti bude postupovať
s odbornou starostlivosťou a v súlade s ustanoveniami § 48 až 50 Zákona.
3. V prípade, ak posudzujúci zdravotnícky pracovník nebude prítomný alebo schopný
z akýchkoľvek dôvodov zabezpečiť zdravotnú posudkovú činnosť v dohodnutom
termíne a čase, môže ustanoviť za seba odbornú náhradu.
Článok 4
Cena a platobné podmienky
1. Obec sa zaväzuje zaplatiť posudzujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi po riadnom
vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti dohodnutú odmenu.
2. Účastníci tejto Zmluvy sa dohodli na odmene za vypracovanie 1 ks (jedného)
lekárskeho posudku vo výške 20,- €.
3. Účastníci tejto Zmluvy sa dohodli, že úhrada za skutočne vypracované lekárske
posudky bude uhradená vždy jeden krát mesačne so splatnosťou do 15 dní po
predložení podpísaného protokolu.
4. Platba bude vykonaná v zmysle tejto Zmluvy bankovým prevodom na účet
posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka.
Článok 5
Doba platnosti zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany môžu Zmluvu písomne vypovedať.
3. Výpovedná lehota podľa bodu 2. tohto článku je jednomesačná a začína plynúť prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Zmluva môže byť ukončená aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade závažného porušenia zmluvných podmienok
jednou zo zmluvných strán môže druhá zmluvná strana od zmluvy odstúpiť a to
okamihom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strana. Podmienkou odstúpenia je
nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy ani v dodatočnej 7-dňovej lehote
stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno
vyhotovenie.
2. Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou
písomných dodatkov.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke obce.

4. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej
republiky.
5. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy, či už vzhľadom k platnému
právnemu poriadku alebo vzhľadom k jeho zmenám stanú neplatnými, neplatné časti sa
nahradia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzného právneho predpisu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti doručované druhej zmluvnej strane na základe
tejto Zmluvy budú doručované na adresu sídla, uvedenú pri špecifikácii zmluvných strán
a to písomne – doporučene poštou, osobne resp. kuriérskou službou.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé k podpisu tejto Zmluvy a plneniu jej
ustanovení, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa
s obsahom tejto Zmluvy pozorne a podrobne oboznámili, porozumeli mu, a na znak
súhlasu ju slobodne a vážne, bez nátlaku či tiesne dobrovoľne podpisujú.

V Slovenskom Grobe, dňa 02.04.2019

................................................
JUDr. Štefan Gašparovič
starosta obce

.......................................................
MUDr. Miroslav Urban
posudzujúci zdravotnícky pracovník

