PRÍKAZNÁ ZMLUVA č.
uzavretá podľa ustanovení §§ 724 a nasl. Občianskeho zákonníka
zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi účastníkmi

príkazca
Národné centrum zdravotníckych informácií
so sídlom 811 09 Bratislava, Lazaretská 26
IČO: 00 165 387
DIČ: 2020830119
zastúpené riaditeľom, Ing. Andrej Orban
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. ú.: 7000185166/8180
ďalej len príkazca
príkazník
MUDr. Gabriela S I E B E R O V Á
ďalej len príkazník
Účastníci sa podľa ustanovení §§ 724 a nasl. Občianskeho zákonníka, dohodli na tejto
príkaznej zmluve /ďalej len zmluva/:
ČL. I
Predmet plnenia
1.
Touto zmluvou sa príkazník zaväzuje, že pre príkazcu vykoná nasledovné činnosti:
1.1. spracovanie hlásení o zhubnom nádore, kódovanie TNM, klinických štádií a klinického
rozsahu nádoru,
1.2. kódovanie a analýza diagnostických a terapeutických postupov, súhrnné hodnotenie
liečby, určovanie príčiny smrti u zomretých pacientov, kódovanie a analýza Listov o
prehliadke mŕtveho.
2.
Príkazník vykoná činnosti uvedené v bode 1. v maximálnom rozsahu 40 hodín mesačne
osobne, a to v mene a na účet príkazcu.
3.

Príkazca sa zaväzuje, že príkazníkovi za vykonané a vykázané činnosti zaplatí
dohodnutú odmenu a preukázateľné náklady.

ČL. II
1

1.
2.
3.

4.

Práva a povinnosti príkazníka
Príkazník pri vykonávaní činností bude konať podľa pokynov príkazcu a bude podľa
požiadaviek príkazcu priebežne informovať o stave plnenia úloh.
Príkazník bude vykonávať činnosti odborne, podľa svojich najlepších schopností
a znalostí, a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky
Príkazník sa zaväzuje, že obchodné a právne informácie, ktoré mu boli poskytnuté
zmluvným partnerom alebo sa mu stali známymi pri plnení predmetu zmluvy,
nesprístupní tretím osobám bez písomného súhlasu príkazcu a tieto informácie
nepoužije na iné účely ako na plnenie predmetu tejto zmluvy.
Príkazník sa ďalej zaväzuje, že zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach
súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy. Táto povinnosť trvá aj po ukončení
zmluvného vzťahu.
ČL. III

1.

2.

Práva a povinnosti príkazcu
Osoby oprávnené dávať pokyny v mene príkazcu sú:
MUDr. Peter Hlava,
MUDr. Chakameh Safaei Diba.
Príkazca na žiadosť príkazníka poskytne doplňujúce a spresňujúce pokyny a informácie
nevyhnutne potrebné pre zabezpečenie úloh vyžadovaných od príkazníka.
ČL. IV

1.
2.
3.

Dohoda o odmene
Zmluvné strany sa dohodli, že príkazca uhradí príkazníkovi za vykonanú a vykázanú
činnosť odmenu vo výške 17,- € za hodinu.
Odmena je splatná do 10. dňa bežného mesiaca za predchádzajúce mesačné obdobie,
pripísaním dohodnutej čiastky na osobný účet príkazníka v peňažnom ústave.
Príkazca podmieňuje vyplatenie odmeny predložením výkazu o stave plnenia úloh zo
strany príkazníka za príslušné obdobie s tým, že rozsah a kvalita vykonanej činnosti
musia byť potvrdené osobami oprávnenými dávať pokyny v mene príkazcu.
ČL. V

1.
2.

Doba trvania zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2011.
Zánik zmluvy sa riadi ustanovením § 731 Občianskeho zákonníka.
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ČL.VI
1.

Ostatné ustanovenia
Príkazník a príkazca sú povinní zavčasu si oznamovať dátumy a miesta závažných
rokovaní, týkajúcich sa činností dojednaných v predmete tejto zmluvy. Príkazník je
povinný informovať príkazcu o stave ním zabezpečovaných činností ako aj upozorniť
ho na všetky prípadné okolnosti, ktoré zistil a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov
príkazcu.
ČL.VII

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Záverečné ustanovenia
Táto príkazná zmluva je uzavretá dňom jej podpisu obidvomi účastníkmi.
Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len po vzájomnej dohode
účastníkov formou písomných dodatkov.
Návrhy dodatkov k tejto zmluve bude vyhotovovať vždy navrhovateľ zmeny a predloží
ich bezodkladne druhej strane na prerokovanie. Návrh dodatku zmluvy sa potvrdí a
zašle navrhovateľovi zmeny maximálne do 15 dní od jeho doručenia, alebo v tej istej
lehote sa oznámia pripomienky a návrhy na riešenie.
Zmluva má tri strany a je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých príkazca obdrží
dve vyhotovenia a príkazník jedno vyhotovenie.
Príkazník berie na vedomie skutočnosť, že táto zmluva je povinne zverejňovanou
zmluvou v zmysle ustanovenia § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov, ktorá v zmysle ustanovenia § 47 a zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, riadi sa záväzkový vzťah účastníkov príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Podpísaná MUDr. Gabriela Sieberová, týmto beriem na vedomie, že táto zmluva
podlieha zverejneniu v zmysle zákona 546/2010 Z. z. a týmto súhlasím so zverejnením
tejto zmluvy.

V Bratislave, dňa 31. 01. 2011
Príkazca:
Národné centrum zdravotníckych informácií
Ing. Andrej Orban
riaditeľ NCZI

Príkazník :
MUDr. Gabriela Sieberová
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