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Prlkazca: 
Sidlo: 
Povolenie na 
poskyt. zdravotnej 
starostlivosti: 
IČO: 
DiČ: 
Bankové sPOJania: 
Zastúpený: 

Príkazná zmluva 

I. 
Út:astnici zmluvy 

Mestské nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
Bernolákova ul. 4, 953 34 Zlaté Moravce 

Nitriansky samosprávny kraj Nitra, čfslo NI.: 2006/106127 
zo dňa 1. 12.2006 

17336015 
2021059106 
SLSP, a.s., e. úetu: 0232143908/0900 
Michal Grujbár - riaditer 

(ďalej len "príkazca" alebo "Mestská nemocnica") 

• 
Prikaznik: MUDr. Emilia Behúlova 
Sídlo: S. Moysesa 376, 951 76 Tesárske Mlyl'lany 
Blnkov' apojanie: 

(ďalej len "príkaznlk" alebo "lekár") 

n. 
Úvodné U5tanovenia 

lo Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce (ďalej len ,.Mestská nemocnica") 
v právnom postavení prikazcu je organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby v oblasti 
zdravotníctva. Predmetom činnosti Mestskej nemocnice v zmysle zákona Č. 57612004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti a zákona Č. 57712004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovanim zdravotnej starostlivosti 
v meru zmien a doplnkov, je poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom zdravotných poisťovní 
podľa osobitných predpisov a iným osobám odkázaným na služby zdravotnej starostlivosti. 

2. Prťkamikje fyzická osoba. ktorá má odbornú spôsobilosť na výkon poskytovania zdravotnej starostlivosti 
v súlade s osobitnými právnymi predpismi. 

m. 
Predmet a úl:el zmluvy 

1. Pn'kazca sa zaväzuje vykonávať pre Mestskú nemocnicu v jej priestoroch, na jej prístrojoch a sJeJ 
zdravotným personálom (sestrou): 
a) poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti v rozsahu výkonu sonografických a 

echokardiografických vyšetrení 
b) v pracovnej dobe príkazcu podľa samostatne stanoveného režimu dohodnutého medzi pacientom a 

pn'kaznikom. 
c) Mestská nemocnica sa zaväzuje pn'kazníkovi uhradiť odmenu za vykonané služby podľa tejto zmluvy. 

2. Učelom tejto zmluvy je úprava práva povinnosti zmluvných strán po dobu jej platnosti. 

IV. 
Podmienky plnenia predmetu zmluvy 

\. Pn'kaznfk uskutočni vyšetrenie pacienta podl'a č. III. písm. a) a z vyšetrenia vyhotoví štandardnú lekársku 
správu pre potreby odosielajúceho lekára. 



v. 
Odmena za polkytované slulby, zdanenie odmeny a jej úhrada 

I. Odmena za služby zdravotných vy~treni je dohodnutá nasledovne: 
a) odmena za sonografické vyšetrenia hornej časti brucha 4,30€ I I pacienta 
b) odmena za echokardiologické vy~etrenie 4~0€ /1 pacienta 

2. Príkazn.ík nie je zamestnancom pn'kazcll, a preto sa na jeho odmenu nevzťahujú ustanovenia osobitného 
predpisu o nadčasovej praci. 

4. Odmena príkazníka za príslušný mesiac bude stanovená na základe .,Pracovného výkazu", v ktorom 
pn'kalllík uvedie: 

dátum vyšetrenia 
meno pacienta 

Podpísaný pracovný výkaz prikazníkom a primárom oddelenia odovzdá prikazník na sekretariáte riaditeľa . 
Vzor .. Pracovného výkazu« je prílohou č. I. tejto zmluvy. 

5. Príkaznik a príkazca sa dohodli, že odmenu za poskytované služby podľa tejto zmluvy zdaní príkamik. 
6. Splatnosť odmeny za vykonané sonografické a echokardiografické vyšetrenia je daná výplatným tenninom 

pril<J=u. 

VI. 
baJJie POViDDOSti zmluvnýcb strán 

l. Na prikazcu sa vtt'ahuje Poistná zmluva objeddvatelta o poistení zodpovednosti za lkodu ~. 90S-
16179-07 Ymiknutú inému v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo prevádzkou 
zdravotníckeho zariadenia. ktorá je účinná od 1.12. 2012. (Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za 
škodu spôsobenú osobami povercnými k výkonu poistenej činnosti, pokiaľ sú však odborne spôsobilé túto 
činnosť vykonávať). 

VD. 
ZáverelD~ ustanoveni. 

L Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.3 .20 13 do 31.12.2013. do platnosti vstupuje dňom 
podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná je od 1.3.2013. 

2. Platnosť a účinnosť tejto mlluvy sa môže skončiť uplynutím doby, na ktoru bola uzatvorená. 
3. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy sa môže skončiť aj výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany ata len 

písomnou fonnou aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba v tomto prípade je mesačná, pričom začína 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujliceho po dátume doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej 
strane. 

4. Dňom účinnosti tejto zmluvy sa rušia všetky predchádzajúce písomne a ústne uzatvorené mlluvy 
s predmetom zhodným s touto mlluvou. 

S. Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení zmluvných podmienok si vzájomne poskytnú všestrannú 
súčinnosť. 

6. Vykonať zmeny obsahu a rozsahu tejto zmluvy je možné len samostatnými písomnými dodatkami 
podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 

7. Prílohou Č. l. tejto zmluvy je Pracovný výkaz. 
8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. z ktorých po podpise po jednom vyhotovení obdržia 

obidve nnluvné strany. 
9. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli, že nebola podpísaná pod 

nátlakom ani zajednostranne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu. 

Zlaté Moravce, 28.2.2013 

Pn1<amík 
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Príloha Č. 1. l zmluve zo dr\a 1.3.2013 

Predkladater: ............................ . Mesiac: .................... . 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 

sono,raflckých a echokardlOCraflckých výkonov na Internom oddelenr 

Zdravotné výkony: 

Djtum 
vyhotovenia: 

Dátum: 

podpis príkaznfka 

Meno pacienta: 

podpis primára oddelenia 
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