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Zmluva komisionárska 
ktorú uzatvorili: 

 
Komitent:      
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca 
v zastúpení:  Ing. Martin Šenfeld, MBA,  riaditeľ                  
IČO:  17335469 
IČ DPH: SK2020552083 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, číslo účtu:  
(ďalej len “komitent“} 

a 
Komisionár:   
MUDr. Miroslav  Zágora  
Sídlo: Vojtecha Spanyola 1726/13, 010 01 Žilina 
IČO: 54397626 
DIČ: 1076550387 
Bankové spojenie:  
(ďalej len “komisionár“}  

takto: 
 

1. Komisionár sa touto zmluvou zaväzuje, že pre komitenta bude vykonávať ústavnú pohotovostnú službu 
na internom oddelení - príjmová ambulancia v KNsP Čadca. 

2. Komisionár bude ústavnú pohotovostnú službu podľa predchádzajúceho odseku vykonávať na základe 
rozpisu služieb, ktorý bude vopred s komisionárom odkonzultovaný, na náklady komitenta.  

3. Komisionár sa zaväzuje, že vykonané ústavné pohotovostné služby bude vykazovať na “Výkaze 
mzdových nárokov“, ktorý schváli primár oddelenia. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že za ústavnú pohotovostnú službu na internom oddelení - príjmová 
ambulancia vyplatí komitent komisionárovi odmenu:    

      za ÚPS  15,5 hodín  350,00 €, za ÚPS  24 hodín 650,00 €. 
5. Komisionár vyhotoví podľa výkazu mzdových nárokov faktúru, ktorú predloží komitentovi na úhradu 

vždy do 5. nasledujúceho mesiaca. Súčasťou faktúry musí byť výkaz mzdových nárokov schválený 
primárom oddelenia. 

6. Komisionár využije všetky svoje znalosti na to, aby poskytovaná zdravotná starostlivosť pacientom 
komitenta zodpovedala súčasným poznatkom vedy. 

7. V prípade, že komisionár spôsobí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti neúmyselne a z nedbanlivosti 
škodu na zdraví pacientovi, za túto škodu zodpovedá komitent. 

8. V ostatných touto zmluvou neupravených vzťahov platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
9. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2023 do 31.12.2023 . 
10. Túto zmluvu môže kedykoľvek vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je jeden 

mesiac a začína plynúť deň nasledujúci po doručení výpovede. 
11. Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán.                 
12. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden. 
 
 V Čadci, dňa 20.12.2022 
 
 
 
 

              ______________________                                                           ______________________         
                Komitent                                                                                          Komisionár                                                                                                        


