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Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v špecializovanom odbore 

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

 

Uzatvorená podľa § 262 Obchodného zákonníka spolu so zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej 

starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

 

Článok 1. 

Zmluvné strany 

 

1. Ošetrujúci lekár 

 Meno a priezvisko  ...............................................................................................................  

 

 Sídlo:   ............................................................................................................... 

 

 Prevádzka ambulancie: ............................................................................................................... 

 (ďalej len „Lekár“) 

 

2. Poskytovateľ ošetrovateľskej starostlivosti:  

CHIRURGIA, kód poskytovateľa: P38173610301  

Sídlo: CHIRURGIA, s.r.o., SNP 42/A, 940 01 Nové Zámky, IČO: 35 923 041, DIČ: 2021957179  

 

V zastúpení:  

(ďalej len „ADOS“) 

 

Článok 2. 

Predmet zmluvy 

 

1. ADOS sa zaväzuje poskytovať zdravotnú starostlivosť v špecializovanom odbore – agentúra domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti prostredníctvom svojich zamestnancov v rozsahu určenom liečebným poriadkom. 

2. Zdravotná starostlivosť bude poskytovaná pacientom na základe indikácie Lekára s jeho súhlasom. 

3. Lekár sa zaväzuje poskytnúť ADOS informácie o zdravotnom stave pacienta potrebných v rozsahu potrebnom 

pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializovanom odbore – agentúra domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti. 

4. O poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o zdravotnom stave pacienta vedie ADOS zdravotnú dokumentáciu 

v rozsahu legislatívnych opatrení, ktorá slúži ako kontrolný doklad pre Lekára a príslušnú zdravotnú poisťovňu. 

5. ADOS zostaví v rámci zdravotnej dokumentácie ošetrovateľský plán, ktorý Lekár schváli a ktorého plnenie 

potvrdí. 
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Článok 3. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.  

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

3. Zmluvu možno vypovedať bez udania dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým 

dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po obdržaní výpovede druhou zmluvnou stranou. Za doručenie sa považuje piaty 

deň po preukázateľnom odoslaní výpovede. 

4. Zmluva je vyhotovená v 2 origináloch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

5. Zmluva predstavuje slobodný, určitý a vážny prejav vôle zmluvných strán, obe zmluvné strany s jej obsahom 

súhlasia a po jej prečítaní zmluvu podpisujú. 

 

V    , dňa     V Nových Zámkoch, dňa  

 

 

 

 

 

...........................................................    ........................................................... 

Lekár        ADOS    
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