
MESTO ZLATÉ MORAVCE 
Zverejnene na internetovej stránke mesta 

}; :4„ :4.ľr.. .. „ . •. „„~.„„„ .. „„„„ 
dátum podpis zodpovedného zamestnanca 

ZMLUVA 
o poskytovaní pracovných zdravotných služieb 

v zmysle §30a ods.3 písm.a) bodl. zákona NR SR č. 35512007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

Objednávateľ: 

Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 

Poskytovateľ: 

Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 

ČL 1 
Zmluvné strany 

Technické služby mesta Zlaté Moravce 
Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce 
Ing. Miroslav Šlosár, poverený riaditeľ 
00587168 
2020411877 

DAROMED, s.r.o 
Staničná 7, 953 01 Zlaté Moravce 
MUDr. Ján Jakubovič, praktický lekár pre dospelých 
36718998 

ČL II 
Predmet a obsah plnenia 

1. Poskytovateľ zabezpečí výkon pracovných zdravotných služieb v zmysle §30d ods. (1) 
písm. c) a písm. j) a §30e zákona NR SR č. 35512007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verej
ného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. V rámci dohľadu nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou poskytovateľ zabezpečí: 
sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu 
všetkých zamestnancov objednávateľa: 
a/ pred ich nástupom, zaradením do práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie, alebo zdravie 

iných osôb, 
bi v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie, 
cl pri ich odchode alebo preradení z práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie, 
dl pri podozrení na ohrozenie alebo poškodenie ich zdravia v dôsledku pôsobenia faktorov 

práce a pracovného prostredia. 

3. Preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov vykonávajúcich práce 
v jednotlivých prevádzkach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce, sa budú vyko
návať v ambulancii praktického lekára pre dospelých MUDr. Jána Jakuboviča v Novej Vsi 
nad Žitavou alebo v Zlatých Moravciach. 

ČI. III 
Rozsah plnenia a platobné podmienky 

1. Na realizáciu pracovných zdravotných služieb v príslušnom kalendárnom roku bola 
dohodou oboch zmluvných strán stanovená paušálna cena výkonu u jedného zamestnanca: 
a) v rizikovej práci 1. a 2. kategórie 10,00 EUR 
b) u vodiča 12,00 EUR 



2. Úhrada za poskytnuté služby sa bude vykonávať v hotovosti v ambulancii Poskytovateľa 
bezodkladne po vykonaní výkonov Poskytovateľom podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ pri 
prijatí úhrady za výkon vystaví Objednávateľovi daňový doklad o prijatí úhrady za poskytnuté 
výkony podľa tejto zmluvy. 

Čl.IV 
Ostatné ustanovenia 

1. Objednávateľ zabezpečí poskytovateľovi prístup k informáciám potrebným pre výkon 
pracovnej zdravotnej služby a zabezpečí súčinnosť zainteresovaných zložiek organizácie 
vrátane bezpečnostno technickej služby a komisie BOZP. 

2. Zmluvné strany vykonajú potrebné opatrenia aby sa k predmetnej dokumentácii nedostali 
tretie osoby, zabezpečia ochranu osobných údajov zamestnancov a údajov zdravotnej 
dokumentácie. Výsledky vyšetrení sú predmetom lekárskeho tajomstva a obchodným 
tajomstvom oboch zmluvných strán. 

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2016. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek 
zo zmluvných strán a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína 
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej strane. Zmluva 
sa môže zrušiť aj dohodou oboch strán. 

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke 
objednávateľa. 

5. Táto zmluva sa môže meniť a dopÍňať len písomnými dodatkami po dohode oboch 
zmluvných strán. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých poskytovateľ obdrží 1 vyhotovenie 
a objednávateľ tri vyhotovenia. 

V Zlatých Moravciach, dňa 02. 10. 2015 

MUDr. Jáh Jakubóv1c ·" 
praktický lekár pre dospelých 

Technické služby mesta 
Bernolákova č. 59 

~ • 953 01 Zlaté Moravce t ~ /"" ICO:U0587168 DIČ:2020411877 

V ,,.,L c!)/qc 
Ing. Miroslav Šlosár 

poverený riaditeľ 


