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Zmluva o poskytovaní odborných služieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka

medzi

Poskytovatel’:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

MDrP s.r.o.
Pod Turňou 558/5, 080 05 Prešov
51840073
2120813970
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK92 0900 0000 0051 4828 5666

(ďalej len „Poskytovatel’“)

Zadávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Obec Ľubotice
Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice
JUDr. Miroslav Makara, starosta obce
00690538
2021302965
VÚB, a.s.
SK88 0200 0000 0000 2972 8572

(ďalej len „Zadávateľ“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len 
„Zmluva“):

I.
Predmet zmluvy

1.1 Poskytovatel’ sa zaväzuje poskytovať Zadávateľovi služby zdravotnej posudkovej činnosti 
formou vypracovania zdravotného posudku posudzovanej osoby na základe požiadaviek 
zadávateľa.

II.
Cena a platobné podmienky

2.1 Zadávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi za každý vypracovaný zdravotný posudok 
20,- € (slovom: dvadsať eur). Úhrada sa uskutoční formou prevodného príkazu na účet príp. 
formou príjmového a výdavkového dokladu, ktorej prílohou bude menný zoznam klientov, pre 
ktorých boli vypracované zdravotné posudky.

III.
Doba trvania zmluvy

3.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.01.2021.

IV.
Povinnosti zmluvných strán

Povinnosť poskytovateľa:
1. Poskytovatel’ je povinný vykonávať zdravotnú posudkovú činnosť v súlade 

s ustanovením § 49 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.



2. Poskytovatel’je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 
sa dozvedel v súvislosti s výkonom zdravotnej posudkovej činnosti.

3. Poskytovatel’ sa zaväzuje predložiť Zadávateľovi vyúčtovanie poskytnutej zdravotnej 
posudkovej činnosti mesačne, do 15 dní od ukončenia kalendárneho mesiaca alebo po 
dohode so Zadávateľom.

Povinnosť zadávateľa:
1. Zadávateľ je povinný umožniť Poskytovateľovi riadne plnenie jeho záväzku 

a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť najmä tým, že mu včas odovzdá potrebné podklady 
a súvisiacu dokumentáciu podľa potrieb a požiadaviek Poskytovateľa.

2. Zadávateľ sa zaväzuje, že uhradí Poskytovateľovi dohodnutú cenu za vykonanú 
zdravotnú posudkovú činnosť, ktorá tvorí predmet tejto zmluvy.

V.
Zánik zmluvy

5.1 Táto zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou,
b) výpoveďou, ktorú môže dať ktorákoľvek strana bez uvedenia dôvodov.

5.2 Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je 
dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po doručení výpovede.

VI.
Záverečné ustanovenia

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, v zmysle § 262 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka, 
že záväzkový vzťah sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky otázky touto Zmluvou neupravené sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR.
6.3 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží každá 
zo zmluvných strán.
6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, pochopili jej obsah a na znak súhlasu 
s ňou ju podpísali.
6.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť 
nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle obce Ľubotice.

V Ľuboticiach, dňa 07.12.2020
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MUDr. /viera Janigová


