
Zmluva o poskytnutí služieb
uzatvára podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení

medzi

Objednávateľ: OBEC Tekovské Nemce
Obecný úrad
Tekovská 405
966 54 Tekovské Nemce
Zastúpená: Ing. Erika Valkovičová, starostka obce
IČO: 0032044
DIČ: 2021111488
Číslo účtu: SK08 0200 0000 0000 0252 4422
VÚB pobočka Nová Baňa
Telef. č.: 045/6892 522, 0905 328 675
e-mail: tnemce{a).stonline.sk
(ďalej len objednávateľ)

Posudzujúci lekár: MUDr. Beata Muhová, neurológ
NEURONIKA s. r. o.
Na Gremenici 1053/36
966 81 Žarnovica
IČO: 43796338
DIČ:2022487555
Číslo účtu: 2400026153/0200
Číslo licencie: BBSK 6567/20 12/0Z
Telef. č.: 6850580,0908035024
(ďalej len posudzujúci lekár)

l.

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie posudkovej činnosti v rozsahu ustanovení §
49 a § 50 zákona Č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 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 na účely
posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu) a to za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.

II.

2. 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 zmlysle čl.
III tejto zmluvy.



3. Posudzujúci lekár sa zavazuje poskytovať dojednané služby osobne na základe '
požiadavky objednávateľa.

III.

4. 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 10,- € (slovom desať eur).

5. Objednávateľ úhradu odmeny vykoná na základe faktúry vystavenej posudzujúcim
lekárom vždy za príslušný kalendárny mesiac. Prílohou faktúry bude aj súpis
lekárskych posudkov vyhotovených za príslušný kalendárny mesiac. Splatnosť faktúry
je 15 dní od doručenia objednávateľovi s požadovanými dokladmi.

IV.

6. Obidve zmluvné strany sa dohodli, že sa zhodli na celom rozsahu zmluvy, čo
potvrdzujú svojim podpisom.

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke obce.

8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden dostane
posudzujúci lekár ajeden objednávateľ.

9. Tento zmluvný vzťah možno ukončiť na základe písomnej dohody alebo písomnou
výpoveďou bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je jeden mesiac a začína
plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.

10. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

V Tekovských Nemciach, dňa 29.04.2014
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Ing. Erika Valkovičová
starostka obce Tekovské Nemce

...............................................................
l MUDr. Beata Muhová

posudzujúci lekár


