
Z M L U V A
č. 11 /2014

o výkone činnosti pracovnej zdravotnej služby 
v súlade s § 566 a násl. Obchodného zákonníka 5.513/91 Zb.

I.
uzatvorená medzi :

1. Odberateľom: Obec Podbiel, Podbiel 210, 027 42
v zastúpení Slavomír Korčuška -  starosta obce 
100:00314790 DIČ: 2020561829

2. Dodávateľom: Dušan Pacura,
Služby BOZP a OPP 
Podbiel 387 , 027 42

100:40608603 DIČ:1031340991

II.
Predmet zmluvy

Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm, f), g), h) prvého bodu a písm. i) 
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (zdravotný dohľad).

A/ Dodávateľ sa zaväzuje v zmysle uvedeného zákona vykonávať pre odberateľa nasledovnú činnosť:

1. Zdravotný dohľad

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad najmä tým, že:
a) hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na 

zdravie zamestnancov
b) zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie
c) hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre 

zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika
d) vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík
e) podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia
f) poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri

1. plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a 
spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia

2. ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa 
používajú alebo plánujú používať,

3. ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii
g) zúčastňuje sa na

1. vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na 
vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,

h) spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, 
hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii,

B/ Odberateľ sa zaväzuje :

a/ vytvárať priaznivé podmienky pre plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy 
b/ poskytovať dodávateľovi dokumentáciu a informácie potrebné pre účely bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a požiarnej ochrany 
c/um ožniť dodávateľovi vstup na svoje pracoviská za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto 

zmluvy

III.
Úhrada za dohodnuté činnosti

Za plnenie predmetu tejto zmluvy bude odberateľ hradiť na účet dodávateľa paušálnu mesačnú fakturovanú 
čiastku 6,0 €.
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Platby bude odberateľ uhrádzať na účet dodávateľa v pravidelných splátkach podľa termínu splatnosti 
faktúry. V prípade omeškania úhrady, je dodávateľ oprávnený fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % 
za každý deň omeškania z fakturovanej sumy.

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Zmluva sa uzatvára na dobu do 31.12.2015 a môže byť zmenená písomnou dohodou zmluvných strán. Ak 
žiadna zo zmluvných strán k uvedenému termínu nevznesie k zmluve písomné pripomienky, mení sa jej platnosť 
na dobu neurčitú.

Potom môže byť zrušená dohodou alebo výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 3 
mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej doručení.

Táto zmluva má dve strany a bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
jeden rovnopis. Zmluvné strany prehlasujú, že si text riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak svojho súhlasu 
ju podpísali.

IV.
Platnosť zmluvy

V Podbieli í


