
Zmluva o poskytovaní služby 
ZABEZPEČENIE ZDRAVOTNÉHO DOHĽADU PRE ZAMESTNANCOV

uzatvorená podľa zákona č. 204/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok 1

ZMLUVNÉ STRANY

poskytovateľ:
Obchodné meno: INMEDplus s.r.o.

Sídlo: Vansovej 710, Hnúšťa 981 01

IČO: 36 775 657

DIČ: 202 237 8930, nie sme platcami DPH

Registrácia:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Banská  Bystrica,
Oddiel: Sro, vložka č. 13050/S

Bankové spojenie:
0381989050/0900, Slovenská sporiteľňa a.s.
SK 84 0900 0000 000381989050, GIBASKBX

Zastúpený: MUDr. Mária Jaloviarová - konateľ
(ďalej len „Poskytovateľ“)
a
objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Lovča

Sídlo/miesto podnikania: Geromettova 95

IČO: 00320820

DIČ / IČ DPH: 2020529709

Registrácia:

Bankové spojenie: SK90 0200 0000 0000 0592 8422

Zastúpený: Ondrej Bahno – starosta obce
(ďalej len „Objednávateľ“)
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Článok 2

PREDMET ZMLUVY

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť Objednávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany
a podpory zdravia pri práci a zabezpečenie zdravotného dohľadu pre zamestnancov, a to v rozsahu:

2.1.1 Vykoná prvotnú prehliadku pracoviska s cieľom posúdiť rozsah poskytovaných služieb.

2.1.2 Spolupracuje pri zisťovaní nebezpečenstiev a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov
pri práci. 

2.1.3 Vypracováva  kategorizáciu  pracovných  činností  a návrhy  na  zaradenie  pracovných  činností  do  kategórií
z hľadiska zdravotných rizík.

2.1.4 Hodnotí  faktory  pracovného  prostredia  a  stav  pracovných  podmienok,  ktoré  môžu  ovplyvňovať  zdravie
zamestnancov. 

2.1.5 Poskytuje v zákonom stanovenom rozsahu poradenstvo zamestnávateľovi i zamestnancom.

2.1.6 Každoročne aktualizuje hodnotenia zdravotných rizík a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok,
ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategorizáciu práce z hľadiska zdravotných rizík.

2.2 Objednávateľ  sa  zaväzuje,  že  riadne  a v súlade  s touto  zmluvou  poskytnuté  Služby  prevezme  a zaplatí
Poskytovateľovi za ne cenu v zmysle článku 4. tejto zmluvy.



Článok 3

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1 Objednávateľ zabezpečí Poskytovateľovi prístup k potrebným informáciám a vytvorí podmienky na výkon.

3.2 Objednávateľ oznámi Poskytovateľovi zmeny,  ktoré môžu ovplyvniť úroveň faktorov práce (napr. zmena
dispozičného členenia výrobných priestorov, technologických postupov, zaradenie nových strojov alebo
technologických celkov do výroby, organizačné zmeny a zmeny v režime práce).

3.3 Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby sa k predmetnej dokumentácii nedostali tretie osoby.

Článok 4

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Za realizáciu výkonu dohľadu nad pracovnými podmienkami v rozsahu uvedenom v článku 2, v bode 2.1

bola  stanovená  dohodou  oboch  strán  cena  pri  počte:  15 zamestnancov  na:  250,00  €,  slovom  

Dvestopäťdesiat Eur a nula centov ) za rok.

            Ak bude nutné vykonať výkony nad dohodnutý rozsah, je potrebné nový rozsah prác vopred dohodnúť medzi
Objednávateľom a Poskytovateľom.

4.2 Objednávateľ  sa  zaväzuje  uhradiť  v tomto  bode  dohodnutú  cenu  bankovým  prevodom  na  účet
Poskytovateľa: 

 cenu ročne, vopred, a to vo výške dohodnutej ceny. 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena uvedená v tomto bode  sa nezmení, pokiaľ nedôjde k zmene počtu
zamestnancov  Objednávateľa  -  tento  počet  sa  nezvýši/nezníži  o viac  ako  20%.  V takomto  prípade  sa
zmluvné strany zaväzujú rokovať o upravení ceny za Služby.

4.3 Ceny sú uvedené bez DPH. 

Ceny  uvedené  v článku  4.  bod  4.1  nezahŕňajú  náklady  na  subdodávky  meraní  rizikových  faktorov
realizované odbornými certifikovanými pracoviskami.

Poskytovateľ  bude  fakturovať  Objednávateľovi  cenu  za  výkony  poskytnutých  služieb  so  splatnosťou
faktúry 14 kalendárnych dní od jej doručenia Objednávateľovi.  V prípade nedodržania lehoty splatnosti
faktúr je poskytovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň
omeškania.

Článok 5

KONTAKTNÉ OSOBY

5.1 za Poskytovateľa:

MUDr. Mária Jaloviarová mo.: +421 911 330 358

Ing. Katarína Lajčiaková mo.: +421 907 334 465

e-mail: pracovnepodmienky@gmail.com

5.2 za Objednávateľa: 

Ondrej Bahno mo.: +421 908 931 328, +421 45 673 28 35

email: lovca@lovca.sk

Článok 6

PLATNOSŤ ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVY

6.1 Zmluvné strany dojednali trvanie tejto zmluvy na dobu neurčitú.

6.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom: 01.03.2015

6.3 Účinnosť tejto zmluvy sa končí:

6.3.1 písomnou  dohodou  Zmluvných  strán  o  ukončení  účinnosti  tejto  zmluvy ku  dňu  uvedenému  v takejto
dohode,
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6.3.2 výpoveďou podľa bodov 6.5 až 6.7 tejto zmluvy.

6.4 Zánikom  účinnosti  tejto  zmluvy  nezaniká  povinnosť  Zmluvných  strán  vysporiadať  vzťahy,  ktoré  na
základe tejto zmluvy vznikli.

6.5 Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať túto zmluvu kedykoľvek aj  bez uvedenia dôvodu.  Výpovedná
lehota je 6 mesačná a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola  písomná  výpoveď  doručená  druhej  zmluvnej  strane.  Účinnosť  tejto  zmluvy  sa  končí  uplynutím
výpovednej lehoty.

6.6 Pokiaľ jedna zo zmluvných strán poruší ustanovenia tejto zmluvy a porušenie neodstráni ani do 30 dní po
doručení písomnej výzvy druhej zmluvnej strany, môže druhá zmluvná strana túto zmluvu vypovedať.

6.7 Poskytovateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu v prípade, ak bude Objednávateľ v omeškaní s platením
odplaty dlhšie ako 1 mesiac po lehote splatnosti.

6.8 Výpoveď  podľa  bodov  6.6  a 6.7  tejto  zmluvy  je  okamžitá.  Účinnosť  tejto  zmluvy  sa  končí  v deň
nasledujúci po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

Článok 7 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými
stranami a vyhotovených v počte vyhotovení tejto zmluvy.

7.2 V prípade  zmeny  dôležitých  skutočností  (napr.  obchodného  mena,  sídla  alebo  čísla  účtu)  každá  zo
zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.

7.3  V prípade,  že  akékoľvek  ustanovenie  tejto  zmluvy  je  alebo  sa  stane  neplatným,  neúčinným  alebo
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy,
pokiaľ  to  nevylučuje  v zmysle  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  samotná  povaha  takého
ustanovenia.  Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  bez  zbytočného  odkladu  po  tom  ako  zistia,  že  niektoré
z ustanovení  tejto  zmluvy  je  neplatné,  neúčinné  alebo  nevykonateľné,  nahradiť  dotknuté  ustanovenie
ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase
uzatvorenia tejto zmluvy.

7.4    Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a
ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách a ktoré sa zmluvné strany dozvedeli v súvislosti s touto
zmluvou, jej plnením a predkontraktačnými rokovaniami s ňou súvisiacimi, sú dôvernými informáciami
(ďalej  len  „Dôverné  informácie“).  Obidve  Zmluvné  strany  sú  povinné  zachovávať  mlčanlivosť
o Dôverných informáciách, ibaže by z tejto zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov vyplývalo inak. Záväzok Zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku nezaniká ani po ukončení
účinnosti tejto zmluvy. 

7.5   Práva a povinnosti výslovne neupravené v texte tejto zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

7.6   Táto  zmluva  je  uzatvorená  v  2  rovnopisoch,  z ktorých  Poskytovateľ  aj  Objednávateľ  obdržia  po  1
exemplári.

7.7    Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ju ani jedna zo strán neuzatvára
v tiesni  alebo  za  nevýhodných  podmienok,  že  jej  zneniu  porozumeli,  a  preto  ju  na  znak  súhlasu
vlastnoručne podpisujú.

V Hnúšti   dňa: 26.02.2015

................................................................................... ...................................................................................

Poskytovateľ              Objednávateľ


	Článok 1
	ZMLUVNÉ STRANY
	objednávateľ:

	Článok 2
	PREDMET ZMLUVY
	CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
	Článok 5

	KONTAKTNÉ OSOBY
	Článok 6
	Článok 7

	Záverečné ustanovenia

