Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti
uzatvorená podľa § 49 zák. č. 448/2008 Z. z.
Čl. I.
Zmluvné strany
1.

Mesto NOVÁKY
IČO: 318 361
zastúpené: RNDr. Danielom DANIŠOM, primátorom mesta

2.

Obec BYSTRIČANY
IČO: 318 019
zastúpené: Vojtechom BARTOŠOM, starostom obce

3.

Obec ČAVOJ
IČO: 318 035
zastúpené: Ing. Jánom HALAŠKOM, starostom obce

4.

Obec ČEREŇANY
IČO: 318 043
zastúpené: Jánom MOKRÝM, starostom obce

5.

Obec DIVIACKA NOVÁVES
IČO: 318 051
zastúpené: Ivanom KOHÚTOM, starostom obce

6.

Obec DIVIAKY NAD NITRICOU
IČO: 318 060
zastúpené: Vladimírom PRUŽINCOM, starostom obce

7.

Obec DLŽÍN
IČO: 641 221
zastúpené: Františkom ADAMCOM, starostom obce

8.

Obec DOLNÉ VESTENICE
IČO: 318 086
zastúpené: Ing. Kvetoslavou ŠIMOROVOU, starostkou obce

9.

Obec HORNÁ VES
IČO: 318 108
zastúpené: Jozefom HROTEKOM, starostom obce

10. Obec HORNÉ VESTENICE
IČO: 318 116
zastúpené: Ing. Pavlom FOLTÁNOM, starostom obce
11. Obec KAMENEC POD VTÁČNIKOM
IČO: 318 167
zastúpené: Ing. Dušanom ĎURIŠOM, starostom obce
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12. Obec KOSTOLNÁ VES
IČO: 318 205
zastúpené: Mgr. Máriou ŽOFČINOVOU, starostkou obce
13. Obec LEHOTA POD VTÁČNIKOM
IČO: 318 256
zastúpené: RsDr. Jánom CIPOVOM, starostom obce
14. Obec LIEŠŤANY
IČO: 318 230
zastúpené: Ľubomírom NOSKOM, starostom obce
15. Obec NEVIDZANY
IČO: 648 345
zastúpené: Ing. Beátou VRECKOVOU, starostkou obce
16. Obec NITRIANSKE RUDNO
IČO: 318 345
zastúpené: Robertom ŠTRBÁKOM, starostom obce
17. Obec NITRIANSKE SUČANY
IČO: 318 353
zastúpené: PhDr. Pavlom CAŇOM, starostom obce
18. Obec NITRICA
IČO: 318 329
zastúpené: Miroslavom BEŇADIKOM, starostom obce
19. Obec OSLANY
IČO: 318 396
zastúpené: Františkom PRIEKALOM, starostom obce
20. Obec PODHRADIE
IČO: 318 400
zastúpené: Ľudovítom MICHALOVIČOM, starostom obce
21. Obec RADOBICA
IČO: 318 451
zastúpené: PhDr. Stanislavom BARTOŠOM, CSc. , starostom obce
22. Obec RUDNIANSKA LEHOTA
IČO: 648 566
zastúpené: Ivanom JAVORČEKOM, starostom obce
23. Obec SEČ
IČO: 649 074
zastúpené: Antonom VRECKOM, starostom obce
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24. Obec TEMEŠ
IČO: 318 515
zastúpené: Oľgou FAKANOVOU, starostkou obce
25. Obec VALASKÁ BELÁ
IČO: 318 531
zastúpené: Ing. Milošom CÚCIKOM, starostom obce
26. Obec ZEMIANSKE KOSTOĽANY
IČO: 651 001
zastúpené: Ing. Janou ŠKOLÍKOVOU, starostkou obce
a
Zdravotnícky pracovník: MUDr. Magdaléna Blahová
Sídlo: Zdravotné stredisko Baňa Nováky, ul. Lehotská 640/48, 972 71 Nováky
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Č.ú.: 1017998000/1111
/ďalej len: posudzujúci zdravotnícky pracovník“/
Čl. II.
Úvodné ustanovenia
Obce si vytvorili na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu Nováky zo dňa 24.2.2003
spoločný úrad, ktorým obce spoločne zabezpečujú okrem iných kompetencií aj poskytovanie
sociálnych služieb podľa 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.
Na základe č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je obec poskytovateľom sociálnych služieb,
ktorými sa rozumie odborná činnosť, obslužná činnosť, alebo ďalšia činnosť a súbor činností
zameraných na prevenciu vzniku, riešenie, alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej
osoby, rodiny alebo komunity, zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť
samostatný život a na podporu jej začlenenie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť
samostatný život a na podporu jej začlenenie do spoločnosti, zabezpečenie nevyhnutných podmienok
na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby, riešenie krízovej sociálnej situácie
fyzickej osoby a rodiny, prevencia sociálneho vylúčenia rodiny.
Na účely poskytovania sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku sa vyžaduje vykonávanie zdravotnej posudkovej činnosti.
Účelom uzatvorenia tejto zmluvy je vykonávanie zdravotnej posudkovej činnosti na horeuvedené
účely posudzujúcim zdravotníckym pracovníkom.
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Čl. III.
Predmet zmluvy
1. Posudzujúci zdravotnícky pracovník sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre potreby obce, ako
poskytovateľa sociálnych služieb, zdravotnú posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, hodnotiť a posudzovať zdravotný stav a zmeny
zdravotného stavu fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.
2. Obec sa touto zmluvou zaväzuje spolupracovať s posudzujúcim zdravotníckym pracovníkom pri
vypracovaní posudku a zaplatiť posudzujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi za každý
vypracovaný posudok dohodnutú odmenu v stanovenej výške a spôsobom stanoveným v časti Čl.
V.
Čl. IV.
Práva a povinnosti posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka
1. Pri vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti spolupracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník
so sociálnym pracovníkom obce.
2. Posudzujúci zdravotnícky pracovník vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu
a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie (ďalej len
„doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave“), pričom môže
zmluvného lekára požiadať aj o doplnenie nálezu. Posudzujúci zdravotnícky pracovník vychádza
z dokladu, z ktorého vychádzal pri ostatnom posúdení, ak od posúdenia fyzickej osoby neuplynulo
viac ako šesť mesiacov a nie sú známe nové skutočnosti o jej zdravotnom stave, ktoré podmieňujú
zmenu stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby alebo môže vychádzať z nálezu staršieho
ako šesť mesiacov ak je zdravotný stav posudzovanej osoby chronický s trvalým poškodením
a stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je trvalý a nemožno očakávať zlepšenie.
3. Zdravotný posudok vypracovaný posudzujúcim zdravotníckym pracovníkom obsahuje stupeň
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia jej
zdravotného stavu.
4. Posudzujúci zdravotnícky pracovník vykonáva posúdenie spravidla bez prítomnosti posudzovanej
osoby. Posudzovanú osobu môže pozvať na posúdenie jej zdravotného stavu, ak sú pochybnosti
o správnosti diagnostického záveru, vyplývajúceho z dokladu o nepriaznivom zdravotnom stave
alebo je potrebné overiť objektívnosť a úplnosť diagnostického záveru a je povinný ju pozvať ak
o to fyzická osoba písomne požiada.
5. Ak je predpoklad, že dôjde ku zmene zdravotného stavu fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej
fyzickej osoby, určí posudzujúci zdravotnícky pracovník termín opätovného posúdenia jej
zdravotného stavu a obec vyzve túto osobu na opätovné posúdenie jej zdravotného stavu. Ak je
zdravotný stav posudzovanej osoby chronický s trvalým poškodením a od ďalšej liečby nemožno
očakávať zlepšenie, posudzujúci zdravotnícky pracovník neurčí termín opätovného posúdenia.
6. Posudzujúci zdravotnícky pracovník určí stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby podľa zásad upravených v § 49 zák. č. 448/2008 Z. z. a prílohe č. 3 zákona.
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Čl. V.
Odmena posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka a spôsob jej úhrady
1. Zmluvné strany sa dohodli, že za vypracovanie každého posudku zaplatí obec posudzujúcemu
lekárovi sumu 13,30 €.
2. Odmena posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka je splatná mesačne pozadu, do 15. dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca, za každý mesiac v ktorom bol pre obec vypracovaný
posudok. Odmena sa bude vyplácať na základe osobitne uzatvorenej Dohody o pracovnej činnosti
s každou obcou.
Čl. VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda bola vyhotovená v 2. origináloch, po jednom pre každého účastníka dohody.
2. Účastníci dohody ju podpisujú ako prejav svojej slobodnej, vážnej a určitej vôle, poznajúc jej obsah
a právne záväzky z nej vyplývajúce.
3. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania účastníkmi.
V Novákoch dňa 14. 05. 2018

..........................................
RNDr. Daniel Daniš v.r.
Primátor mesta

..........................................
Vojtech Bartoš v.r.
Starosta obce Bystričany

........................................
Ing. Ján Halaška v.r.
Starosta obce Čavoj

..........................................
Ján Mokrý v.r.
Starosta obce Čereňany

..........................................
Ivan Kohút v.r.
Starosta obce
Diviacka Nová Ves

........................................
Vladimír Pružinec v.r.
Starosta obce
Diviaky nad Nitricou
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..........................................
František Adamec v.r.
Starosta obce Dlžín

..........................................
Ing. Kvetoslava Šimorová v.r.
Starostka obce
Dolné Vestenice

........................................
Jozef Hrotek v.r.
Starosta obce
Horná Ves

..........................................
Ing. Pavol Foltán v.r.
Starosta obce
Horné Vestenice

..........................................
Ing. Dušan Ďuriš v.r.
Starosta obce
Kamenec pod Vtáčnikom

........................................
Mgr. Mária Žofčinová v.r.
Starostka obce
Kostolná Ves

..........................................
RsDr. Ján Cipov v.r.
Starosta obce
Lehota pod Vtáčnikom

..........................................
Ľubomír Noska v.r.
Starosta obce Liešťany

........................................
Ing. Beáta Vrecková v.r.
Starostka obce Nevidzany
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..........................................
Robert Štrbák v.r.
Starosta obce
Nitrianske Rudno

..........................................
PhDr. Pavol Caňo v.r.
Starosta obce
Nitrianske Sučany

........................................
Miroslav Beňadik v.r.
Starosta obce Nitrica

..........................................
František Priekala v.r.
Starosta obce Oslany

..........................................
Ľudovít Michalovič v.r.
Starosta obce Podhradie

........................................
PhDr. Stanislav Bartoš, CSc. v.r
Starosta obce Radobica

..........................................
Ivan Javorček v.r.
Starosta obce
Rudnianska Lehota

..........................................
Anton Vrecko v.r.
Starosta obce Seč

........................................
Oľga Fakanová v.r.
Starostka obce Temeš
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..........................................
Ing. Miloš Cúcik v.r.
Starosta obce
Valaská Belá

..........................................
Ing. Jana Školíková v.r.
Starostka obce
Zemianske Kostoľany

..........................................................
MUDr. Magdaléna Blahová v.r.
posudzujúci zdravotnícky pracovník
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