
ZMLUvA o vyKoNÁv,q,xí pRACoVNEJ ZDRAVOTNEJ sr,užny

uzavretápodťa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení
so zák. é,35512007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdraviav znenineskorších predpisov

POSKYTOVATEÚ:
obchodné meno:

Sídlo:

tČo:

tČo npH:

Registrácia

Bankové spojenie:

IBAN:

Konajúca prostredníctvom:

(Ďalej len ako ,,poskytovatelí')

oBJEDNÁVATEIj:
obchodné meno:

Sídlo:

tČo:

DIČ:

tČ lpH:
Registrácia:

Bankové spojenie:

IBAN:

Konaj úca prostredníctvom:

(Ďalej len ako,,objednávatel"')

s nasledovným obsahom:

medzi zmluvnými stranami:

Balsam s.r.o.

Slovenská 5, 085 01 Bardejov

36 488 925

SK2021757672

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka

ě.14467lP

Slovenská sporitel'ňa, a.s.

SK08 0900 0000 0004 5221 3568

PhDr. Emília Mihoková, PhD., konatel' spoločnosti

Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok

17l499,I5

70!!{/?.2!{ . .,,
§ K..?,/..!.( !. !..!.!. ! !. !.|.il . l 0,i / 03t c-
Mgr. Daniela Pichnarčíková, riaditelka

r."d.n"lt'r-tury

Touto ztnluvou sa poskytovatel'ako osoba disponujúca oprávnením na vykonávanie činností pracovnej
zdravotnej sluŽby, vydaným Úradorn verejnélro zdravotníctva S|ovenskej republiky pod č. oppl-
81l012007-0j,zavázuje vykonávať pre objednávatel'a pracovnú zdravotnú službu v t.ozsahu ltvedellotn
v Článku II tejto zrnluvy a objedrrávatel' sa zaváztrje platit' poskytovatel'ovi odmenu podl'a článku IIl
tejto zrnluvy.
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II.
Povinnosti poskytovatel'a

PoskYtovate|' sa zavázuje vykonávať pre objednávatel'a pracovnú zdravotnú službu v rozsahu
zakotvenom v ustanoveniach zák. NRSR ě. 35512007 Z.z. o ochrane, podpore arozvoji
verejného zdravia v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoviniámi vyhlášĚy
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ě. 20812014 Z.z, o podrobnostiach a rozsahu
anáplni qýkonu pracovnej zdravotnej služby, ozložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú
a o požiadavkách na ich odbornú spósobilosť.
Poskytovatel' sa zavázuje plniť svoje závázky vyplývaj úce z tejto zmluvy prostredníctvom osób
splňajúcich vŠetky odborné predpoklady na výkon im prislúchajúcich činností podl'a tejto
zmluvy v súlade s príslušnými platnými a účinnými právnymi predpismi.
Poskytovatel'vyhlasuje, že neporušuje ustanovenia § 2 a § 3 zákona é.8212005 Z.z. o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávan í v zneni neskorších predpisov.
Poskytovatel' vyhlasuje, že spiňa všetky povinnosti vypiývajúce zo zákona é. 82/2005 Z.z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaniv zneni neskorších predpisov.
Poskytovatel' vyhlasuje, že neprijíma prácu alebo službu, ktorú jej na základe zmluvy dodáva
alebo poskytuje právnická osoba alebo §zická osoba prostredníctvom fozickej osoúy, ktorú
nelegálne zamestnáva.
V Prípade, ak dójde k porušeniu povinností zo strany poskytovatel'a v zmysle zákonaé.8212005
Z,z. o nelegálnej práci anelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, bude
PoskYtovateÍ znáŠať zodpovednosť za porušenie povinností v celom roziahu. Porušenie
Povinností je zároveň dóvodom pre ukončenie zmluvy s okamžitou platnosťou bez nároku na
finančné plnenie.

ilI.
Odmena

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' je povinný platiť poskytovatelbvi za vykonávanie
pracovnej zdravotnej služby odmenu podl'a ustanovení tohto ělánku
Za vYPracovanie posúdenia zdravotných rizik z expozície faktorom práce a pracovného
Prostredia na základe obhliadky pracovísk a vypracovanie písomného dokumentu ,,Posúdenie
zdravotnýchrizik" skategorizáciou prác z hl'adiska zdravotnýchrizik (v zmysle zákónaNR SR
Č. 35512007 Z.z., § 30 ods.l písmeno d) bod 1.) je objednávatel' povinný zaplatiť
PoskYtovatel'ovi odmenu vo výške 180,00 EUR bez DPH /jednostoosemdesiai 

"u./ - po
odovzdaní vypracovaného Posúden iazdravotnýchrizík.Následný reaudit (znovu vypracovanie)
Posúdenia zdravotných rizík alebo Záznamuo posúdení rizík bude vypracovaný o-i8 mesiacov
nasledujúcich Po vykonaní predchádzajúceho Posúdenia zdravotných rizík, resp. Záznamu
z Posúdenia zdravotnýc.h rizík alebo pri podstatnej zmene pracovných podmienók, ktorá by
mohla mať vplyv na mieru zdravotného '.izika akategóriu piáce , hladiska zdravotných rizík.
Zmluvné strany sa dohodli, že za vypracovanie reauditu Posúdenia zdravotných .Úík ul"bo
Záznamu o Posúdení rnik je objednávatel'povinný zap|atiť poskytovatelbvi odmenu vo výške
120,00 EUR bez DPH /jednostodvadsať eur/ po odovzdání vypracovaného tohto reauditu
Posúdenia zdravotných rizík alebo Záznamu o posúdení rizíkv zmysle tejto zmluvy, Ku platbe
za vyššie uvedené dokumenty bude účtovaná DPH.
PoskYtovateťje oprávnený po vypracovaní vyššie uvedených dokumentov po dobu trvania tejto
zmluvy vystaviť faktúru na odmenu podl'a tohto článku, Faktúra bude splatňá do 30 (tridsiatióh)
dní odo dňa doručenia faktúry. Fakturovaná suma bude zaplatená próstredníctvom banky na
úěet uvedený na faktúre.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa objednávatel' dostane do omeškania so zaplatením faktúry
vystavenej podl'a tohto ělánku je povinný zaplatiť poskytovatelbvi úrok z omóškania vo ýškL
0,025%0 z dlžnej sumy za každý aj zaěaty deň omeškania.
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fY.
osobitné ústanovenia

Objednávatel' je povinný poskytovať poskytovatelbvi po dobu trvania tejto zmluvy všetku
súČinnosť potrebnú na splnenie závázkov poskytovatel'a vyplývajúcich z tejto zmluvy.
Objednávatel' je povinný písomne alebo e-mailom informovať poskytovatel'a o každej zmene
pracovných podmienok na niektorom zpracovísk ako aj o každej technologickej alebo
akejkol'vek inej zmene (napr. zavedenie nóvej technológie, nového piacovného f,ostup alebo
nového/noqých pracovných prostriedkov) ktorú objednávatel'vykonal na niektorom zo svojich
pracovísk, a ktorá móže mať za následok zmenu pracovných podmienok na danom pracovisku,
Zmluvné strany bez zbytoéného odkladu po doruěení oznámenia podl'a predchádzajúcej vety
dohodnú prípadné podrobnosti splnení závžtzkov poskytovatel'a podl'a tejto zmluvy vo vďahu
ku pracovisku, ktorého sa oznámen á zmena tyka.
Poskytovatel' sa zavázuje písomne informovať objednávatel'a o opatreniach potrebných na
zabezPeěenie pracovnej zdravotnej služby v súlade s príslušnými všeobecne záváznými
právnymi predpismi v primeranej lehote vopred, tzn. minimálne 30 kalendárnych dní vopred,

v.
Doručovanie

Akékoťvek oznétmenie či iný úkon v písomnej forme uskutočnený na základe tejto
zmluvy (ďalej len,,oznámenie") bude uskutočnený v slovenskom jazyku a
pokiať bude urěený objednávateťovi, bude doručený najeho adresu:
Pod lesom 6.060 01 Kežmarok
Pokial'bude urěený poskytovatel'ovi, bude doručený najeho adresu uvedenú v obchodnom
registri alebo na inú adresu, ktorú poskytovatel' objednávatel'ovi písomn e oznámi.
DoruČením akýchkolŤek písomnostínazáklade tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou
medzi zmluvnými stranami sa rozumie doručenie písomností doporuěene poštou s doruěenkou
Preukazujúcou doruČenie na adresu urěenú podl'a odseku l tohto článku, doruěenie kuriérom
alebo osobné doručenie príslušnou zmluvnou stranou. Za deň doručenia písomnosti sa pokladá
aj deň, v ktoqý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doruěovanú písomnosť prevziať
alebo vkto4ý márne uplynie najmenej l8-dňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na
PoŠte, doruČovanej poŠtou zmluvnej strane, alebo v ktory je na zásielke, doruěovanej poštou
zmluvnej strane, preukázate|'ne pracovníkom pošty vyznaěená poznámka, že ,,adresát sa
odsťahoval" alebo ,,adresát je neznámy" alebo iná poznámka pódobného významu, ak sa
súěasne takáto poznámka zak|adá na pravde. V prípade akejkolVek zmeny adiesy urěenej na
doruČovanie písomností nazáklade tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná
zmluvná strana zavázuje o zmene adresy písomne informovať druhú zmluvnú stranu. V takom
PríPade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred
odosielaním písomnosti, Ak sa akákolVek písomnosť na základetejto zmluvy alebó v súvisiosti
s touto zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na
adrese urČenej podl'a odseku 1 tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú v čase doruěenia
osoby oprávnené za zmluvné strany preberať písomnosti.
Ustanovenia tohto ělánku sa vďahujú aj na doručovanie faktúr vystavených podťa ělánku III
tejto zmluvy.

vL
Spoločné a záverečné ustanovenia

Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú od dňa podpisu zmluvy a nadobúda platnosť dňom
podpísania zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, žetúto zmluvu je možné zrušiť:
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a) písomnou výpovoďou doruógnou jodnou zmluvnou stranou druhoj zmluvnej strane; v}povedná
doba je 3- mesačná azaéina plynúť prúm dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni
doručenia ýpovede,

b) dohodou zmluvných strán v písomnej forme,
c) zánikom niektorej zo zmhxných strán bez právneho nástupcu,
d) zruŠením oprávnenia poskytovateťovi vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom zmluvy, o ěom

j e poskytovateť povinný bezodkladne informovať obj ednávate l'a,
3. KtorákolVek zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť zas|anim písomného

odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
druhou zmluvnou stranou.

4. Zapodstatné porušenie tejto zmluvy objednávatelbm sa považuje najmá:
a) neposkytnutie dostatoěnej súčinnosti poslgrtovatelbvi, a to ani po písomnom upozornení zo

strany poskytovate l'a,
b) omeŠkanie objednávateía so zaplatením splatnej faktúry po dobu dlhšiu ako l5 dní.
5. Za podstatné porušenie tejto zmluvy poskytovateťom sa považuje opakované neplnenie

závázkov poskytovateťa podl'a tejto zmluvy, a to napriek písomnému upozorneniu zo strany
objednávatel'a.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovatel'je povinný zachovávať vo vďahu ku tretím osobám
mlěanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktoých sa dozvie v súvislosti s plnením závázkov
Podl'a tejto zmluvy. Povinnosť mlěanlivosti podl'a tohto odsekutrváaj po dobu troch rokov od
zrušenia tejto zmluvy.

7. Akékol'vek zmeny alebo doplneniatejto zmluvy móžu byť vykonané len v písomnej forme a po
dohode zmluvných strán.

8. Poskytovatel' zodpovedá za škodu spósobenú objednávatelbvi, ktorá vznikne v dósledku
PoruŠenia závázkov poslgrtovatel'a podl'a tejto zmluvy, ibaže preukáže, že porušenie závázkov
Poskytovatel'a bolo spósobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Objednávatel'nemá
nárok na náhradu škody ak nesplnenie závázku poskytovatel'a bolo spósobené konaním
objednávatel'a alebo nedostatkom súěinnosti, na ktorú objednávateť bol povinný. Predovšetkým
Poskytovateť nezodpovedá za škodu, ktorú objednávatel'utrpí nedodržaním odporúěaní a/alebo
návrhov, ktoré poskytovatel'v rámci plnenia svojich závázkov ztejto zmluvy objednávatelbvi
Poskytne resp, nerealizovaním programov a/alebo postupov, ktoré poskytovatel'
objednávatel'ovi poskytne. Poslrytovatel' tiež nezodpovedá za škodu, ktorá objódnávatelbvi
vznikne z dóvodu, že objednávatel' nezabezpeěí úěasť zamestnancov na školeniach,
výchovných, vzdelávacích a ak,ýchkol'vek iných kurzoch, prednáškach a seminároch
organizovaných poskytovatelbm, ako aj neúěasť na zdravotných prehliadkach.

9. Táto zmluva a právne vzťahy ňou založené sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky,
OtázkY, ktoré v tejto zmluve nie sú výslovne upravené sa riadia predovšet\ým ustanoveniami
zákona zák. Č.35512007 Z.z. v spojení sustanoveniami zák. ě. 12412006 Z.z. a vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ě, 208l2OI4 o podrobnostiach o rozsahu
a náplni qýkonu pracovnej zdravotnej ŠtuZUy, o zÍoženítímu odborníkov, ktoríju vykonávajú,
a o požiadavkách na ich odbornú spósobilosť.

l0. Táto zm|uvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch , zktorych každá zo zmluvných strán obdrží
jeden,

1l, Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom preěítali, jej obsahu porozumeli,
nemajú proti nemu žiadne námietky na znak čoho pripojili svoje podpisy.

V Kežmarku. dňa ,/ l: ]. b /?

;iálnych služieb

arok


