
\ ZMLUVA 
o poskytovaní pracovných zdravotných služieb v zmysle§ 26 zákona č. 124/2006 Z.z. 
v znení zákona č. 309/2007 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v znení zákona č. 

140/2008 Z.z. 

Objednáva tel': 
Názov: Mesto Zlaté Moravce 

Čl. l 
Zmluvné strany 

Sídlo: l. mája 2, 953 O l Zlaté Moravce 
y tatutárny zástupca: Lng. Peter Lednár, CSc., primátor 
IČO: 00308676 
01Č:2021058787 
Bankové spojenie: VÚB Nitra, č.účtu: 33422 162/0200 

Poskytova tel': 
ZDRAVIE PRI PRÁCI s.r.o. 
Svätoplukova 16, 949 Ol Nitra 
Štatutárny zástupca: MUDr. Miroslav Machata, PhD. 
IČO: 36 677 698 
DIČ: 2022246732 
Bankové spojenie: 2620 14830411100 - Tatra banka 
Oprávnenie na výkon Pracovných zdravotných služieb č. OPPL-5347/2006-0j 
vydané dňa 06. 09. 2006. Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, 
oddiel s.r.o., vložka č. 1 8642/N. 

Čl. ll 
Predmet a obsah plnenia 

l. Poskytovatel' zabezpečí výkon pracovných zdravotných služieb v zmysle § 26 zákona 
č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č . 309/2007 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci , v znení zákona 140/2008 Z.z. 

2. V rámci dohl'adu nad zdravými pracovnými podmienkami poskytovateľ zabezpečí 
a)identifikáciu nebezpečenstiev z faktorov práce a pracovného prostredia, 
b)sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým fakto rom práce a pracovného 
prostredia, 
c)kvalitatívne a kvanti tatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným 
faktorom práce, 
d)vypracovanic návrhm· na odstránenie zdravotných rizík. alebo na ich zníženie. 
e)dohl"ad nad stavom pracovného prostredia 7 hrad iska ochrany zd ra\ ia zamestnancov, 
!)odborné vedenie zamestnancov so zameraním na poskytovanie predlekárskej prvej 
pomoci. 

3. V rámci dohľadu nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou poskytovatel' 
zabezpečí: 

a)sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu a posudzovanie zdravotnej 
spôsobilosti na prácu všetkých zamestnancov objednávateľa : 

a l / pred ich nástupom, zaradením do práce. ktorá môže ohroziť ich zdravie. alebo 
zdravie iných osôb, 



a21 ,. pravideln)-ch inter\'aloch počas vvkonávania práce. ktorá môže ohroz:iť ich 
zdra\ ic. 

a3/ pri ich odchode alebo preradení z. práce, ktorá môže ohrozi( ich zdravie, 
a4/ pri podozrení na ohrozenie alebo poškodenie ich zdravia v dôsledku pôsobenia 

faktorov práce a pracovného prostredia. 
Preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov sa budú vykonávať 
v ambulancii praktického lekára MUDr. Štefana Valkoviča. 

4. Poskytovatel' pre objednávatel'a zabezpečí: 
a)analýzu výsledkov dohl'adu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 
zamestnancov vrátane návrhov opatrení na zlepšenie pracovných podmienok 
a ochranu zdravia zamestnancov, 
b)k 31.12. príslušného roka bude o výsledkoch analýzy infonnovať objednávatel'a 
a prís l ušný orgán verejného zdravotníctva, 
c)poradenstvo v bezpečnosti a ochrane zdra\' ia pri práci vrátane používania 
osobných ochranných pracovných pomôcok, 

d)infonnovanie zamestnávatera a zan1estnancov o faktoroch práce a pracovného 
prostredia a ich vplyv na zdravie, 
e)vykonanie spoločnej previerky pracovísk 1 x ročne v spolupráci s bezpečnostno 
- technickou službou, 
:f)infonnovanie o nových právnych predpisoch ktoré môžu ovplyvniť alebo zmeniť 
podmienky poskytovania pracovnej zdravotnej služby do 14 dní po nadobudnutí 
ich účirmosti. 

Čl. Ul 
Roz ah plnenia a platobné podmienky 

l.Na realizáciu pracovných zdravotných služieb v príslušnom kalendárnom roku bola 
dohodou oboch zmluvných strán stanovená paušálna cena výkonu u jedného 
zamestnanca v rizikovej práci 3. a 4. kategórie 17 EUR ročne, 15,00 EUR ročne u l 
zamestnanca R kategórie mimo rizikovej práce a 12 EUR ročne u l THP 
a administratívneho zamestnanca. Uvedené ceny sú bez DPH a zahrňujú dohľad nad 
pracovnými podmienkami v zmysle Čl. Il., bod 2. Výkon lekárskych prehliadok vo 
vzťahu k práci sa riadi cenníkom podl'a prílohy č.2. Lekárske prehliadky nie sú zaťažené 
DPH. 
2. Výkony pracovnej zdravotnej služby za príslušný štvrťrok budú zasielané 
objednávateľovi do l O.dňa nasledujúceho mesiaca. Objednávateľ poukáže faktw-ovanú 
sumu na účet poskytovatel'a do 30 dní od doručenia faktúry objednávatel'ovi. 

Čl. IV 
Ostatné ustanovenia 

1. Objednávate!' zabezpečí poskytovaterovi prístup k informáciám potrebným pre výkon 
pracovnej zdravotnej služby a zabezpečí súčinno ť zainteresovaných z ložiek 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 31.12.20 ll. Zmluvu môže vypovedať ktorákol'vek 
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 01.07.2011 
S.Táto zmluva sa môže meniť a dopÍňať len písomnými dodatkami po dohode oboch 

zmluvných strán. 
6.Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po 

l vyhotovení. 

Prílohy: 
l) Počet zamestnancov organizácie podľa profesií a miesta výkonu. 
2) Cennik lekárskych preventívnych prehliadok 

V Nitre dňa: 28.6.20 ll 

l dravle pri práci s.r.o. 
•Jätoolul<ova 16 

9 01 N1tra 
O· 36 677 698 

#AC: 2022246732 

....................... c.: ........................... . 
Poskytovateľ: 

Matenál spraco!vl· ~ ............... .. 

za správnosť: · ... ":~( ............. . 

Dňa: .... ~ .. ~~ .. · .. ~.~~ ............. ... .. 

Objednávate!': 


