
ZMLUVA č. 02/2018/LSPP 
O VYKONÁVANÍ A ÚHRADE LEKÁRSKYCH SLUŽIEB PRVEJ POMO CI  

uzavretá v zmysle § 269 Obchodného zákonníka 
 

I.  
Zmluvné strany 

 
ORGANIZÁTOR : Žilinský samosprávny kraj – v správe Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou 
                                MUDr. L. Nádaši Jégého D.Kubín 
                                Sídlo : Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 
                                Zástupca : PhDr. Jozef Mintál, MBA - riaditeľ 
                                IČO : 00634 905 
                                DIČ : 2020563754   
                 Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
                                                               č.ú : 7000481029/8180, IBAN :  SK61 8180 0000 0070 0048 1029 
  
 
VYKONÁVATE Ľ : MUDr. Janka  S l a m k o v á   
                                 Bytom : 027 42 Podbiel č. 317 
                                 Miesto prevádzkovania : 027 55 Dlhá nad Oravou 
                                 Lekár v odbore :   všeobecné  lekárstvo   
                                 IČO : 31 903 681 
                                 DIČ : 101 133 09 15  
     

II. 
Úvodné ustanovenie 

 
Organizátor je na základe Rozhodnutia ŽSK Žilina č. 8787/2009/OZ zo dňa 22.12.2009 oprávnený prevádzkovať 
lekársku službu prvej pomoci pre dospelých v sídle Dolný Kubín. 
 

III. 
Predmet zmluvy 

 
1. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonávať lekársku službu prvej pomoci pre dospelých (ďalej len lekárska služba) 

v DONsP Dolný Kubín 
2. Organizátor sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za uskutočnenú lekársku službu odmenu podľa čl. V. tejto 

zmluvy. 
IV. 

Podmienky zmluvy 
 

1. Organizátor sa zaväzuje vytvoriť vykonávateľovi všetky podmienky pre výkon lekárskej služby v zmysle Výnosu 
MZ SR z 10.8.2009 č. 16480/2009-OL o minimálnom personálnom zabezpečení a materiálno - technickom 
vybavení zdravotníckeho zariadenia. 

2. Vykonávateľ' sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude pre  Organizátora, resp. jeho 
pacientov vykonávať lekársku službu prvej pomoci (ďalej v texte len LSPP).  

3. LSPP zabezpečuje v nevyhnutnom rozsahu ambulantnú a návštevnú službu občanom pri náhlom ochorení, zhoršení 
zdravotného stavu alebo pri ohrození života, ktoré vzniklo v čase mimo riadnej prevádzky zdravotníckeho 
zariadenia. LSPP nie je určená na vyšetrovacie alebo liečebné úkony, ktoré je možné vykonávať v čase riadnej 
prevádzky zdravotníckeho zariadenia. LSPP bude poskytovaná v osobitne vyčlenených priestoroch DONsP. 

 
4. Vykonávateľ využije všetky svoje odborné znalosti na to, aby zdravotná starostlivosť, ktorá bude na základe tejto 

zmluvy poskytovaná pacientom Organizátora, zodpovedala súčasným poznatkom vedy.  
5. Vykonávateľ bude vykonávať dohodnutú lekársku službu na základe rozpisu LSPP pre dospelých, potvrdeného 

ŽSK Žilina 
a/ v pracovný deň od 15.00 - 7.00 hod., 
b/ v sobotu, nedeľu, štátny sviatok od 7.00 – 7.00 hod. nasledujúceho dňa.  

6. Vykonávateľ sa zaväzuje zasielať všetok biologický materiál odobratý pacientom v jeho vlastnej ambulancii, 
na RDG vyšetrenie, vyšetrenie biochemických, mikrobiologických a hematologických parametrov (zoznam 
základných vyšetrení je prílohou č.1 tejto zmluvy), na oddelenie RDG, klinickej biochémie, mikrobiológie 
a hematológie DONsP Dolný Kubín.  

7. Vykonávateľ sa ďalej zaväzuje 
8. a/ viesť záznamy o ošetrení s uvedením anamnézy, objektívneho nálezu, diagnózy, terapie   a návrh na ďalšie 

zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, 
b/ v prípade indikovaných požiadaviek pacientov vykonať návštevnú službu. 

9. Vykonávateľ sa zaväzuje viesť o poskytovanej zdravotnej starostlivosti v zmysle platných právnych predpisov 
predpísanú zdravotnú dokumentáciu v NIS a písomnej forme. Vykonávateľ sa zaväzuje v súlade s ust. §-u 55 odst.3 
zákona Č. 576/2004 Z. z. zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci výkonu zdravotnej starostlivosti pacientom Organizátora. Zároveň 
sa zaväzuje dodržiavať príslušné ustanovenia zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov.  



10. Vykonávateľ je podpisom tejto zmluvy v súvislosti s plnením predmetu zmluvy oprávnený vstupovať do všetkých 
nebytových priestorov Organizátora, pokiaľ je tento vstup nevyhnutný na riadne poskytnutie zdravotnej 
starostlivosti. Lekár príchod a odchod z pracoviska zapíše do prezenčnej listiny LSPP.  

11. Vykonávateľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti dodržiavať všetky smernice, predpisy OBP a PO, hygienicko-
epidemiologický režim a prevádzkový poriadok LSPP, príkazy riaditeľa DONsP a metodické pokyny. Pracovnú 
prestávku na obed (prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút § 91 ZP v priestoroch DONsP) poskytne 
Organizátor medzi 12.00 - 14.00 hod. a 16.00 - 18.00 hod. v jedálni DONsP s vystriedaním pracovníkov 
ambulancie LSPP lekár, sestra aby ambulancia LSPP nezostala bez zdravotníckeho dozoru/.  

12. Vykonávateľ prehlasuje, že na plnenie predmetu zmluvy je ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa 
príslušných ustanovení zákona 578/2004 Z. z. v znení neskorších zmien, plne oprávnený a kvalifikovaný, o čom 
prikladá požadované doklady.  

13. Oprávnenosť na plnenie predmetu zmluvy dokladá Rozhodnutím Žilinského                                                        
samosprávneho  kraja    č. 0765/06 zo dň a14.3.2006 

14. Vykonávateľ prehlasuje, že má riadne uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným 
osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zabezpečí platnosť poistnej zmluvy po celú dobu 
platnosti tejto zmluvy o poskytovaní výkonov zdravotnej starostlivosti.  

15. Vykonávateľ vyslovuje súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy.  
16. Rozpis služieb vykonávateľov zdravotnej starostlivosti bude organizátor doručovať e-mailovou poštou 

s vyžiadaním potvrdenia o prečítaní. 
17. Vykonávateľ sa zaväzuje, že otvorením mailu odsúhlasí vrátenie potvrdenky . 
18. Organizátor v prípade nedoručenia elektronickej potvrdenky zabezpečí doručenie rozpisu na protipodpis najneskôr 

do 28. dňa v mesiaci  
 

V. 
Odmena vykonávateľa a platobné podmienky 

 
1. Vykonávateľovi patrí odmena za vykonanú lekársku službu vo výške 

a/    v pracovný deň 55 € za 16 hod. 
b/    v sobotu, nedeľu, štátny sviatok 113,00 € za 24 hod. 

2. Po ukončení príslušného mesiaca vystaví vykonávateľ faktúru za vykonanú lekársku službu, ktorú sa organizátor 
zaväzuje uhradiť do 60 dní od doručenia. 

3. Pri nedodržiavaní čl. IV. ods. 6 zmluvy, bude patriť vykonávateľovi odmena za vykonanú lekársku službu vo 
výške: 
a/   v pracovný deň 45 € za 16 hod. 
b/   v sobotu, nedeľu, štátny sviatok 98 € za 24 hod. 

 
VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú : od účinnosti zmluvy do 30. 06. 2018 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu účinnosti tejto zmluvy sa ukončí Zmluva o vykonávaní a úhrade lekárskych 

služieb prvej pomoci uzatvorená dňa  4.1.2016 
3. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a to forme  písomných 

očíslovaných dodatkov        
4. V ostatných, touto zmluvou neupravených vzťahoch platia príslušné platné ustanovenia zákonov o poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti a Obchodného zákonníka, ktorým sa podľa vzájomnej dohody zmluvných strán riadia 
všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tohto záväzkového vzťahu.  

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením zmluvy na webovom 
sídle organizátora. 

6. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých vykonávateľ obdrží jeden exemplár a organizátor dva 
exempláre. 

 
 
V Dolnom Kubíne, dňa  
 
 
 
 
 
.......................................................                                                                            .................................................... 
                 Organizátor            Vykonávateľ 


