
Príkazná zmluva  
uzatvorená v zmysle  § 724 a nasl.  Občianskeho zákonníka   

 
Článok I 

Zmluvné strany 
 

Stranami tejto zmluvy sú: 
 
príkazca:                                           Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
sídlo:      Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky 
v zastúpení:                                       MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD. -   riaditeľ                                         
právna forma:    príspevková organizácia 
identifikačné číslo:    17336112 
DIČ:      2021068324 
IČ DPH:                                             SK2021068324 
bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
číslo účtu (IBAN):                        SK88 8180 0000 0070 0054 0295 
zapísaný v: register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky a živnostenský register Okresného úradu Nové 
Zámky pod č. 404-9729 

 
a 
 

príkazník:                            Patrik Golha 

dátum narodenia:           
trvale bytom:                  
 
 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 
1. Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu zúčastňovať na zasadnutiach Etickej komisie Fakultnej 

nemocnice Nové Zámky. Príkazník sa zaväzuje, že  pri účasti na zasadnutiach Etickej 
komisie sa bude riadiť aktuálne platným štatútom etickej komisie. Úlohou príkazníka je 
preštudovanie, prerokovanie a vydanie stanoviska ku klinickým.         

 
Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Príkazník je povinný vykonať činnosti podľa  článku II tejto zmluvy osobne a postupovať pri 

plnení príkazu dôsledne a zodpovedne, podľa odborných schopností a znalostí.  
2. Príkazník zodpovedá za škodu príkazcovi, ktorú spôsobí pri plnení povinností vyplývajúcich 

z tejto zmluvy.  
3. Príkazca zodpovedá za  neposkytnutie nevyhnutnej súčinnosti pri plnení predmetu zmluvy 

príkazcom.  
4. Príkazník nemá voči príkazcovi právo na náhradu nákladov vynaložených pri vykonávaní 

príkazu, a to ani v prípade odvolania tejto zmluvy príkazcom. 
5. Príkazník má právo na odmenu za vykonanie príkazu podľa tejto zmluvy vo výške podľa 

aktuálne platného Štatútu etickej komisie.  
6. Príkazník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie 

pri výkone príkazu podľa tejto zmluvy. 
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Článok IV 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia. 
2. Zmluva môže byť doplnená a menená iba písomnými, poradovým číslom očíslovanými 

dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.  
3.       Táto zmluva zanikne: 

a) vykonaním príkazu príkazníkom podľa tejto zmluvy 
b) ak ju odvolal príkazca, 
c) ak ju vypovedal príkazník, 
d) ak príkazník zomrie. 

4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú v nej výslovne upravené, sa 
riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch 
rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú. 

 
 
V Nových Zámkoch,  dňa  
 
v mene príkazcu:                 príkazník: 
 
 
 
 
                
..................................................................                 .................................................................. 
MUDr. Mgr. Daniel Žingor                                                          Mgr. Patrik Golha  

 
Riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou 
Nové Zámky  
 
 
     


