
 

ZMLUVA  O POSKYTOVANÍ  NIEKTORÝCH  ČINNOSTI   

PRACOVNEJ  ZDRAVOTNEJ  SLUŢBY 
 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník  v platnom znení 
 

 

BOZPPO 

Regina Maliňáková 

Rázusova 292/6 

052 01  Spišská Nová Ves 

                            

Autorizovaný bezpečnostný technik (ďalej aj ako „ABT“)   

 

Zápis:   OÚ Spišská Nová Ves, OŽP-Z/2007/02374-2/CR1, č. živ. registra 810-7505, 

   úradný záznam č. OŽP-Z/2009/02861-2 

IČO:      345 25 807 

DIČ:       1023547415 

Bankové spojenie:   mBank Slovensko,   

Kontaktná osoba:   Regina Maliňáková 

Telefónny kontakt: 0905 632 226 

Email:   regina.malinakova@gmail.com   

 

 (ďalej len „Poskytovateľ“) 
  

a 

 

 

Social. Trans,  n.o. 

Jarná 23 

053 61  Spišské Vlachy 

     

Štatutárny zástupca:  Mgr. Pavol Maliňák,  riaditeľ  n.o. 

                          

Zápis:           OÚ Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy - register neziskových                        

         organizácií poskytujúcich všeobecné služby, č. OVVS /31/2005,  19. 08. 2005 

 

IČO:              355 81 654 

DIČ:              2022224732 

IČ DPH:   

Bankové spojenie:   VÚB Spišské Podhradie    

            

IČO:      35 581 654 

DIČ:     2022224732 

Kontaktná osoba:     Mgr. Pavol Maliňák  

telefónny kontakt:    0903 608 245   

email:             direktor@socialtrans.sk  

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 
 

 

 

 



 

Uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník  v platnom znení  túto 

zmluvu o poskytovaní  niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „zmluva). 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1.  Poskytovateľ je na základe evidencie č. OPPL/7402/22638/2014 Úradu verejného zdravotníctva    

Slovenskej republiky zo dňa 13. 10. 2014 oprávnený vykonávať niektoré činnosti pracovnej zdravotnej 

služby (ďalej aj ako „PZS“).  

2.  Poskytovateľ sa zaväzuje: 

     -  zabezpečovať niektoré činností PZS v súlade so  zákonom  NR SR  č. 355/2007 Z. z. o ochrane,  

        podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

        predpisov ( najmä novelou č. 204/2014 Z. z.) v zmysle § 30d, ods.1, písm. a -d, f, g, h (1), i.  

 

        Náplň činnosti ABT pri vykonávaní niektorých činností PZS: 
 

 hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného 

vplyvu na zdravie zamestnancov (§ 30 ods. 1 písm. h),  
 

 zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné  kombinované 

účinky na zdravie,  
 

 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,  
 

 vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,  
 

 podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany 

zdravia,  
 

 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,  
 

 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,  

     2. činnostiach spojených so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu,  

     3. rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou,  

     4. organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov,  

     5. organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci,   

     6. zabezpečovaní rekondičného pobytu,  

 

 spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného 

ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii.  

 

 

II. 



Práva a povinnosti  

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu všetky informácie, 

údaje a doklady, ktoré sú potrebné k plneniu zmluvy a zmeny, ktoré nastali pre plnenie tejto zmluvy. 

Súčasne sa zaväzuje na požiadanie spolupracovať  s  Poskytovateľom a umožniť mu vstup do 

všetkých  objektov a priestorov, v ktorých je potrebné vykonať pracovnú zdravotnú službu. 

 

2. Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi cenu, uvedenú v čl. III. tejto zmluvy a ďalej sa 

zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi mimoriadne náklady, nevyhnutne a účelne  vynaložené pri plnení 

tejto zmluvy a presahujúce cenu, uvedenú v čl. III tejto zmluvy. Mimoriadne náklady je Objednávateľ 

povinný uhradiť len v prípade, ak rozsah a účel písomne vopred odsúhlasil. 

 

3. Poskytovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na 

profesionálnej úrovni a chrániť jemu známe záujmy Objednávateľa na úseku poskytovania PZS.  

 

4. Všetky údaje a informácie poskytnuté Poskytovateľovi v súvislosti s jeho činnosťou uchováva v 

tajnosti (dôverné informácie) a zaväzuje sa, že ich neposkytne tretej strane, okrem prípadov, 

ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, alebo v prípadoch, kedy by bolo ich 

využitie nevyhnutné alebo užitočné za účelom plnenia tejto zmluvy; aj v takom prípade je však 

povinný vyžiadať si vopred súhlas Objednávateľa. 

 

5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi v dôsledku nerealizácie 

navrhnutých opatrení Poskytovateľom v súvislosti s výkonom pracovnej zdravotnej služby.  
 

III. 

Cena a platobné podmienky 

 

1.  Cena za plnenie podľa čl. I. ods. 1. sa riadi  zákonom č.  526/1990 Z. z. § 2  -  cena  dohodou.  

     Cena dohodou za služby podľa čl. I ods. 1. sa stanovuje dohodou vo výške  13,- EUR  mesačne. 

      
2.  Tieto ceny sú platné do 31.12. bežného roka. Po skončení každého roka sa prehodnotia podľa       

      rastu   minimálnej mzdy v štáte, miery inflácie a počtu zamestnancov. 

 

3.  Za vykonané práce podľa čl. I, ods. 1. Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi faktúru, ktorá je  

     splatná do 14 dní. V prípade omeškania s úhradou faktúry bude objednávateľovi účtované penále  

     vo výške  0,05% za každý deň omeškania. 

 

IV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle kupujúceho a uzatvára sa na určitý čas,  do  31. 12. 2016. Zmluvné strany môžu túto 

zmluvu vypovedať jednostranne, pričom výpovedná doba  je jednomesačná  a začína plynúť prvým 

dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.  

 

2. V prípade ukončenia činnosti  (prevádzky a pod.) je Objednávateľ povinný písomne upovedomiť 

Poskytovateľa  (výpoveď zo zmluvy) mesiac vopred. 

 

3. Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade so slovenským právnym poriadkom. Právne vzťahy touto 

zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,  platnými na území Slovenskej 

republiky. 

 



4. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, 

pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného 

Dodatku k tejto Zmluve. 

 

5. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že podpisom tejto zmluvy strácajú platnosť všetky 

predchádzajúce vzájomné písomné alebo ústne dohovory a korešpondencia zmluvných strán, 

predchádzajúca podpisu tejto Zmluvy. Vzťah zmluvných strán sa v súlade s predchádzajúcou vetou 

riadi výlučne právnym režimom tejto zmluvy. 

6. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si všetku súčinnosť, potrebnú k splneniu ich zmluvných 

povinností, vyplývajúcich im z tejto zmluvy, osobitných podmienok dojednaných medzi zmluvnými 

stranami a všeobecne záväzných právnych predpisov. Žiadna zo zmluvných strán nie je v omeškaní so 

splnením jej povinnosti, ak ju nemohla splniť z dôvodov na druhej zmluvnej strane. 

 

7. Zmluvné strany si navzájom poskytnú osobné údaje, nevyhnutné na realizáciu predmetu tejto zmluvy. 

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade každej zmeny právnej úpravy a dokumentov, na ktoré 

Zmluva odkazuje, platí, že právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti zmeny, sa spravujú 

ich účinným znením; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 

nadobudnutím účinnosti zmeny sa však posudzujú podľa doterajšieho znenia, ak nebude ustanovené 

inak. 

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stalo neplatným 

alebo nevynútiteľným, potom táto skutočnosť nespôsobí neplatnosť ani nevynútiteľnosť ostatných 

ustanovení tejto zmluvy, ak nevyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky inak. Zmluvné 

strany sú povinné bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné ustanovenia ustanoveniami platnými tak, 

aby sa čo najmenej odlišovali od pôvodných ustanovení, majúc vždy na zreteli predmet a účel tejto 

zmluvy. 

 

10. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden rovnopis obdrží 

Poskytovateľ a jeden rovnopis obdrží Objednávateľ. 

 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, bez nátlaku, túto si pred jej podpisom 

prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju v dvoch vyhotoveniach podpísali. 

Zmluvné strany zároveň spoločne prehlasujú, že túto zmluvu neuzavreli v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok, že táto zmluva sa svojim obsahom a účelom neprieči zákonu, a ani ho 

neobchádza. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony a že 

zmluvu podpísali osoby, oprávnené konať v ich mene.  

 

 

      V Spišskej Novej Vsi,  31.12. 2015                  V Spišských Vlachoch, 31. 12. 2015  

 

     Za  Poskytovateľa:           Za Objednávateľa: 

 

 

 

     Regina Maliňáková                                                        Mgr. Pavol Maliňák 

     Autorizovaný bezpečnostný technik                                      riaditeľ  n.o. 

 


