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ZMLUVA O POSKYTOV ANI SLUZIEB 

OBJEDNÁVATEĽ 

Obchodné meno : 

Adresa: 
V zastúpení: 

v 

!CO: 
v 

DIC: 
v 

JC DPH· 
Tel.: 
E-mail: 
Bankové spojenie : 

v 

Císlo účtu: 
( d'alej len ako ,,objednávatel"') 

, 
DODAVATEĽ 

Obchodné meno : 

Adresa: 
V zastúpení : 

v 

!CO: 
v 

DIC: 
v 

JC DPH: 
Tel.: 
E-mail: 
Bankové spojenie : 

v 

Císlo účtu: 
IBAN: 
SWIFT: 

Niektorých činností PZS 

Uzatvorená medzi: 

Technické služby mesta Zlaté Moravce 
v 

p.o. zapísaná v Zivnostenskom registri OU v Nitre 
č. 407-3804, č. Žo - 2004/03607/2/0M 

Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce 
Branislav Varga 
00587168 
2020411877 
SK2020411877 
0917 984 012 
sekretariat@tsmzlm.sk 
Prima banka, a.s. 
2230102001/5600 

a 

VEMAL, s.r.o. 
obchodná spoločnost' zapísaná v Obchodnom registri okresného 
súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: Vložka číslo: 18381/N 

Hlavná č. 4, 952 01 Vráble 
Martin Turček 
36654728 
2022218209 
SK2022218209 
0905 589 921 
vemal@vemal.sk 

• 
VUB banka a.s., Vráble 
2194696059/0200 
SK:9102000000002194696059 
SUBASK:BX 

Dodávate!' je platcom DPH 
( d'alej len ako ,,dodávatel"') 

( spolu d'alej len ako ,,objednávatel"' a ,,dodávatel"' alebo len ako ,,zmluvné strany'') 



1. Povinnosti, záväzky a práva dodávatel'a 

1.1 Dodávate}' v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. v znení zmien a doplnkov sa zaväzuje 
pre objednávatel'a zabezpečovat' poradenské služby a vykonávanie niektorých činností pracovnej 
zdravotnej služby najmä: 

- hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hl'adiska ich 
možného vplyvu na zdravie zamestnancov, 

- hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podiel'a sa na 
vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávatel'a, navrhuje zamestnávatel'ovi opatrenia na 
zníženie alebo odstránenie rizika, 

- vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hl'adiska zdravotných rizík, 
- podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hl'adiska 

ochrany zdravia, 
- poskytuje primerané poradenstvo zamestnávatel'ovi a zamestnancom, 
- zúčastňuje sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na 

zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo 
zdravotného hl'adiska, 

- spolupracuje pri poskytovaní info1·1nácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného 
ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii. 

1.2 Vykonávanie merania faktorov pracovného prostredia, zabezpečovanie lekárskych prehliadok 
a školenia prvej pomoci zamestnancov nie je predmetom tejto zmluvy. 

1.3 Výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby v zmysle tejto zmluvy sa nevzťahuje na 
práce zaradené do 3.kategórie a 4. kategórie. 

2. Povinnosti, záväzky a práva objednávatel'a 

2.1 Objednávate}' sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu za poskytované služby v ods. 1.1 a tiež sa 
zaväzuje uhradiť všetky náklady nevyhnutne vynaložené pri plnení tejto zmluvy. 

2.2 Objednávate}' sa zaväzuje umožniť dodávatel'ovi v prítomnosti povereného zamestnanca vol'ný 
vstup do prevádzok, kde bude vykonávaná objednaná činnost'. 

3. Pracovná doba a miesto konania 

3 .1 Činnosť podl'a bodov 1.1 a 1.2 bude vykonávaná v obvyklej pracovnej dobe od 8.00 hod. do 
15.30 hod. v potrebných pracovných dňoch. V osobitných prípadoch, kedy nebude možné 
dohodnutú činnost' v tomto čase vykonat', bude čas činnosti dohodnutý individuálne. 

3.2 Poskytované služby podl'a tejto zmluvy sa budú vykonávat' v prevádzkach: 
Prevádzka, Bernolákova 59, Zlaté Moravce (44) 

v 

Kvetinárstvo, Zupná 8, Zlaté Moravce (2) 
Verejné toalety, Chalupkova ulica, Zlaté Moravce (1) 
Skládka KO, Pod Kalváriou , Zlaté Moravce (7) 

v 

Pálenica, Zitavské nábrežie 3, Zlaté Moravce (2) 

4. Odmena a platobné podmienky 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej odmene za poskytované služby podl'a bodu 1.1 a to vo 
výške: 35,00 €/mesačne. Cena je uvádzaná bez 20%DPH. 

4.2 Objednávate}' sa zaväzuje zaplatit' dohodnutú odmenu do posledného dňa splatnosti uvedenej na 
faktúre a to prevodným príkazom na účet dodávatel'a. Splatnost' faktúr je dohodnutá na 14 dní. 



4.3 Výška paušálnych mesačných platieb je dohodnutá na súčasný počet zamestnancov, súčasné 
priestory a súčasné aktivity objednávatel'a. V prípade, že sa niektorá z týchto podmienok 
podstatne zmení, dodávate}' alebo objednávate}' môže dať návrh na úpravu paušálnej ceny 
zodpovedajúcu úmerne tejto zmene. 

4.4 Zmena výšky paušálnych platieb môže byt' upravená iba dohodou oboch zmluvných strán a to 
výlučne iba písomnou fo1·1nou. 

4.5 V prípade, že objednávate}' neuhradí dohodnutú odmenu v určenom ter·míne podl'a 
dohodnutých podmienok v ods. 4.1 a 4.2 tejto zmluvy, dohodli sa zmluvné strany na zmluvnej 
pokute vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny alebo jej dlžnej čiastky za každý deň omeškania 
platby. 

4.6 Dodávate)' je oprávnený po predchádzajúcom písomnom upozornení pozastaviť výkon svojej 
činnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy: 
• pri nedostatočnej súčinnosti objednávatel'a, akje ohrozené plnenie záväzkov dodávatel'a, 
• ak objednávate)' mešká s platobným plnením dlhšie ako 10 dní po splatnosti faktúry. 

5. Doba trvania zmluvy 

5.1 Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. 
5.2 Túto zmluvu je možné ukončit': 

a) vzájomnou dohodou, 
b) výpoved'ou s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začína plynút' prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede, 
c) odstúpením dodávatel'a pri porušení dohodnutých platobných podmienok. 

6. Záverečné ustanovenia 

6.1 Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy môžu byt' vykonané len forrnou písomného dodatku 
podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

6.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy. 
6.3 Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden 

exemplár. 

7. Prílohy 

' • Oznámenie UVZ SR o vykonávaní niektorých činností PZS (č.PPL/6713/18969/2014) 

Vo Vrábl'och dňa: 41. 12. lfJ/ 

95281 Vr,áb 
IČO: 36 6~72 .· 

': \. 

za dodávatel'a 

V Zlatých Moravciach dňa : 

1echnické služby mesta 
Bernolákova č. 59 

953 O 1 Zla ' oravce 

{'/. 1i.. /. O/i 




