
Zmluva o ochrane dôverných informácií 
uzatvorená podľa ustanovení§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 

Obchodné meno: Mesto Zlaté Moravce 

Sídlo: Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

V mene spoločnosti konajú: zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová 

IČO: 00308676 

I Č DPH: neplatca DPH 

registrácia: 

ďalej len „Mesto" 

Obchodné meno: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce 

Sfdlo: Bernolákova č. 4, 953 01 Zlaté Moravce 

V mene spoločnosti konajú: MUDr.- Nina Horniaková - poverená riadením 

I ČO: 173360155 

I Č DPH: neplatca DPH 

registrácia: 

ďa l ej len „Mestská n emocnica" 
a 

Obchodné meno: Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku - Health Policy 
lnstitute 

Sfdlo: Prokopova 15, 851 01 Bratislava 

V mene spoločnosti koná: MUDr. Tomáš Szalay, výkonný riaditeľ 

IČO: 30857953 
DIČ: 2021972568 
registrácia: Občianske združenie zapísané do registra Minis terstva vnútra SR dňa 

27.1.2005, č. spisu: WS/1-900/90-25460 

ďalej len „HPI" 

Keďže 

a) Mesto ako zriaďovateľ Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, Dr. Sc. Zlaté Moravce (ďalej 

len ako „Mestská nemocnica") má záujem o analýzu liekovej politiky v Mestskej nemocnici, 

b) HPI má záujem vykonať pre Mesto analýzu popísanú v bode a) vyššie (ďalej len ako „Projekt") a na 
tento účel je nevyhnutné, aby Mesto pre HPI spr ístupnilo určené informácie a tiež poskytlo urči té 
dáta, týkajúce sa práce Mesta, ktoré dáta je nevyhnutné chrániť pred sprístupnením alebo 
prezradením tretím osobám, 
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Preto 

zmluvné strany v súlade s ust.§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka uzavierajú túto zmluvu, aby ňou 
vymedzili rámec vzťahu medzi zmluvnými stranami Mesto, Mestská nemocnica a HP! pri 
spracovávaní dôverných informácií a dojednali vzájomné práva a povinnosti v súvislosti 

s ochranou dôverných informácií pri realizácii Projektu. 

1. 

Predmet zmluvy 

1. HP! pri plnení svojich záväzkov voči Mestu v rámci Projektu príde do styku s dôvernými informáciami, 

ktoré sa týkajú alebo môžu v akomkoľvek zmysle týkať činnosti a fungovania Mesta a Mestskej 

nemocnice. Tieto informácie sa môžu týkať akejkoľvek oblasti činnosti Mesta vrátane, ale nielen, 
používa ných technológií, postupov, podnikateľských zámerov, financií a iných oblastí, pričom 

záujmom Mesta je chrániť tieto dôverné informácie pred prezradením iným osobám. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, pričom tento záväzok 

zmluvných strán nie je časovo obmedzený. 

3. Dôvernými informáciami (ďal ej len „Dôverné informácie") podľa tohto článku sa rozumejú najmä, 

ale nielen, obchodné, právne, finančné, prevádzkové a ďalšie skutočnosti, info rmácie a údaje, týkajúce 
sa Projektu, týkajúce sa akejkoľvek oblasti činnosti a fungovania Mes tskej nemocnice, vrátane, ale 
nielen, používaných technológií, pos tupov, podnikateľských zámerov, fi na ncií a iných oblastí, týkajúce 

sa rokovania o uzavretí, obsahu a plnenia tej to zmluvy, vrátane jej prípadných dodatkov, alebo s nimi 
súvisiace, s výnimkou : 

3.1 informácií, ktoré sú v deň uzavretia tejto zmluvy verej ne známymi alebo ktoré sa už v tento deň 
dali zadovážiť z bežne dos tupných zdrojov, 

3.2 informácií, ktoré sa s tali po dni uzavretia tejto zmluvy verejne známymi a lebo ktoré sa po tomto 

dni už dajú zadovážiť z bežne dostupných zdrojov, a to inak než v dôsledku porušenia povinnosti 
zmluvnej strany zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku, 

3.3 informácií, z ktorých povahy vyplýva, že dotknutá zmluvná strana nemá záujem o ich utajeni e, ak 
ich dotknutá zmluvná strana výslovne neoznačila za dôverné 

4. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje: 

4.1 na prípady, ak zmluvná strana zverejnila Dôverné informácie s predchádzajúcim písomným 
súhlasom dotknutej zmluvnej strany, 

4.2 na prípady, keď na základe zákona vznikne zmluvnej s trane povinnosť poskytnúť Dôverné 
informácie; takáto zmluvná strana je povinná informovať dotknutú zmluvnú s tranu o vzniku 

povinnos ti poskytnúť Dôverné informácie na základe zákona a o spôsobe a rozsahu, akým, resp. 
v akom ju plnila, 

4.3 na prípady, ak zmluvná strana použila potTebné informácie a lebo dokumenty v prípadných 

súdnych, rozhodcovských, s právnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich 
z tejto zmluvy alebo s nimi súvisiacich. 

S. Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

dotknutej zmluvnej strany ďalej neposkytnú tretím osobám a a ni neumožnia prístup tretích osôb k 

Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa však nepokladajú členovia orgánov, zamestnanci alebo iné 
poverené osoby zmluvných s trán, audítori alebo právni a iní poradcovia zmluvných s trá n, ktorí sú 
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viazaní ohľadne im sprístupnených Dôverných informácii povinnosťou mlčanlivosti na základe 
zákona. 

6. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že priamo a ani prostredníctvom inej osoby nepoužijú Dôverné 

informácie v rozpore s ich účelom pre seba alebo pre inú osobu alebo v rozpore so záujmami dotknutej 

zmluvnej strany. 

7. Kde sa v tomto článku zmluvy hovorí o dotknutej zmluvnej strane, má sa na mysli tá zmluvná strana, 
(i) ktorá Dôverné informácie druhej zmluvnej strane sprístupnila, (ii) ktorej sa Dôverné informácie 
týkajú alebo (iii) ktorá by mohla byť sprístupnením Dôverných informácií tretím osobám alebo ich 

použitím v rozpore s ich účelom priamo dotknutá na svojich právach a oprávnených záujmoch. Ak vo 
vzťahu k určitým Dôverným informáciám nie je možné takto dotknutú zmluvnú stranu j ednoznačne 
určiť, sú ňou všetky zmluvné strany. 

II. 
Sankcie a zodpovednosť za škodu 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za každé jednotlivé porušenie niektorej z povinností HPI, ktoré má podľa 

tejto zmluvy alebo ktoré sú HP! uložené všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku ochrany 
informácií, vrátane ochrany osobných údajov, má Mesto právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
1 OOO Eur. 

2. Zmluvná pokuta podľa bodu 1 tohto článku je splatná na základe písomnej výzvy Mesta doručenej HP!, 

a to v lehote do tridsiatich dní odo dňa doručenia výzvy. 

III. 
Doručovanie 

l. Akékoľvek oznámenie či iný úkon uskutočnený na základe tejto zmluvy bude uskutočnený, ak nie je 
ďa lej dohodnuté inak, v písomnej forme, v s lovenskom jazyku a bude doručovaný na adresu zmluvnej 
strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu určenú podľa ustanovení tohto článku. 

2. Ak v tejto zm luve nie je uvedené inak, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto zmluvy 

si zmluvné strany môžu adresovať aj telefonicky, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty, ak 
to ich povaha pripúšťa. 

IV. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to na dobu do ukončenia realizácie Proj ektu. 

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len v písomnej forme a po dohode 
zmluvných strán. 

3. Táto zmluva a právne vzťahy ňou založené sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Otázky, 

ktoré v tejto zmluve nie sú výslovne upravené sa riadia predovšetkým ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

4. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné a lebo neskôr 

stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ani účinnosť ostatných ustanovení. 
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Namiesto neplatných a/alebo neúčinných us tanovení sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne 

možn é, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. 

S. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden. 

6. Zmluvné s trany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpi som prečítali, jej obsahu porozumeli, nemajú 

proti nemu žiadne námietky na znak čoho pripojili svoje podpisy. 

v Bratislave, dňa .n .. „fr'ť. :. 20 15 

V mene a za: 

Mesto Zla té Moravce 

~ 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 

V mene a za: 
Mes to Zlaté Moravce 

Zmluva o ochrane dôverných in fo rmácií 

V mene a za: 

Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú 
politiku - Health Policy lnstitute 

__... -}ah (oAA,CA..~ 
MUDr. Tomáš Szalay 

výkonný riaditeľ 

Stre'1turópsky inštitút pre i&lv· "iÍ pclillh Hul:h ·011;-r 1111111,.• 

Prokopova 15 
851 01 Br atlslava 
1eo. Jo 857 ss3 
Olt 2021972568 
IC DPH SK2071972<;6f! 
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