
DODATOK k zmluve č. 10/2012 
o poskytovaní vybraných činností

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v platnom znení medzi 
zmluvnými stranami:

Dodávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 
tel. kontakt: 
e mail :
(ďalej aj „dodávateľ“) 
a

objednávateľ:
obchodné meno : 
sídlo:
v zastúpení:
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
(ďalej aj „objednávateľ“)

za nasledovných podmienok:

Čl. I 
Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú dodatok k zmluve číslo 10/2012 zo dňa 31.08.2012 podľa zákona č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní na základe výsledku vykonaného prieskumu trhu.

Čl. II 
Predmet zmluvy

Predmetom dodatku k zmluve je samostatne vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby 
v rozsahu v zmysle § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) podľa zákona č. 
355/2007 Z. z.

Čl. III 
Povinnosti dodávateľa

1.Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať pracovné činnosti na úseku vykonávania činnosti pracovnej 
zdravotnej služby v rozsahu v zmysle § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. 
i) podľa zákona č. 355/2007 Z. z.. Dodávateľ bude zabezpečovať činnosti v objektoch objednávateľa 
na profesionálnej úrovni a tiež chrániť záujmy objednávateľa ktoré sú dodávateľovi známe. Odborne 
spôsobilá osoba bude prítomná na pracoviskách len v čase výkonu pracovnej činnosti zamestnancov 
objednávateľa.

Dohodnuté činnosti „ Pracovnej zdravotnej služby „ :
Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce 
zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, najmä tým, že :
- § 30d) bod1 a) hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z 
hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov (v zmysle § 30 ods. 1 písm. h zákona č. 
355/2007 Z. z. zabezpečiť pre zamestnancov hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri každej 
podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a 
kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík),
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- § 30d) bodl b) zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich
možné kombinované účinky na zdravie,
- § 30d) bodl c) 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,
- § 30d) bod1 d) vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,

- § 30d) bod1 f) podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z 
hľadiska ochrany zdravia
- § 30d) bodl g) poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom p r i:

u plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania 
pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, 

n ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia 
alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať, 

n ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a 
ergonómii,

- § 30d) bodl h1) zúčastňuje sa na :
n vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní 

pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo 
zdravotného hľadiska,

- § 30d) bod1 i) spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti 
ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii,

Čl. IV
Prehlásenie dodávateľa

1.Dodávateľ sa zaväzuje postupovať v súlade so záujmami objednávateľa s využitím všetkých svojich 
odborných znalostí a skúseností tak, aby zabezpečenie činností bolo vykonané v súlade s platnými 
predpismi.

Čl. V
Platobné podmienky a sankcie

1.Cena za vybrané činnosti je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v platnom znení. Zmluvne strany sa dohodli na celkovej odplate za výkon činnosti pracovnej 
zdravotnej služby na výške 94.50,- € (slovom desaťdesiatštyri/50 eur ) ročne bez DPH. 
Fakturácia 1 x štvrťročne vo výške 23.60.-€. Prvá fakturácia k termínu 31.12.2014 vo výške 7,87 
€. Za vypracovanie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby podľa prílohy č.1, po objednaní, 
vypracovaní a dodaní.
2.Objednávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu za vykonanú činnosť podľa 
aktuálneho cenníka uvedeného v prílohe zmluvy vypracovaného k jednotlivým činnostiam.
3.Každá zmena platného cenníka bude oznámená objednávateľovi najmenej 14 dní vopred pred jeho 
aktualizáciou písomne.
4.Termín splatnosti faktúr je 14 dní po doručení faktúry.

Čl. VI
Povinnosti objednávateľa

1.Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať dodávateľovi na požiadanie všetky informácie a doklady, 
ktoré sú nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy. Súčasne sa zaväzuje spolupracovať s dodávateľom a 
umožniť mu vstup do objektov objednávateľa počas pracovných hodín po vzájomnej dohode, vždy 
v prítomnosti objednávateľom určenej osoby.
2.Objednávateľ sa zaväzuje preukázateľne informovať dodávateľa o všetkých podstatných zmenách z 
hľadiska zabezpečenia predmetu činnosti. Objednávateľ má okamžitú oznamovaciu povinnosť voči 
dodávateľovi v prípade, že prijíma nového zamestnanca, a keď sa ohlási kontrola zameraná na 
činnosti spojené s ochranou pred požiarmi a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Objednávateľ 
sa zaväzuje oznámiť dodávateľovi termín každej kontroly štátneho požiarneho dozoru a inšpektorátu 
práce najmenej tri pracovné dni pred jeho začiatkom, ak o nej vedel aspoň tri pracovné dni vopred, 
inak bezodkladne potom, čo sa o nej dozvedel a zaväzuje sa umožniť dodávateľovi účasť na každej 
kontrole ako aj pri prerokovaní každej zápisnice z každej kontroly.



3.Objednávateľ je povinný minimálne raz za 3 mesiace skontrolovať všetku dokumentáciu OPP 
a BOZP vedenú dodávateľom, ktorú mu dodávateľ predložil a podpisom potvrdiť oboznámenie sa s 
uskutočnenými zmenami a zápismi dodávateľa.

Čl. VII 
Zánik zmluvy

1.Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú ..
2.Zmluvu možno ukončiť:

- písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu, alebo
- písomnou výpoveďou oboch zmluvných strán, pričom výpovedná lehote je trojmesačná, 

a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorej bola výpoveď 
doručená druhej zmluvnej strane.

Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia

1.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia.
2.Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3.Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenia.
4.Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli vážne a určite, slobodne a zrozumiteľne, a že ju 
neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju osoby oprávnené k podpisu 

zmluvy vlastnoručne podpisujú.
5.Prílohou č. 1 tejto zmluvy je „Cenník poskytovaných služieb“.

V Košiciach dňa 01.12..2014

Dodávateľ Objednávateľ

Ing. Vincent Haluška 
technik požiarnej ochrany 

autorizovaný bezpečnostný technik

Mgr. Peter KUNDRACIK 
riaditeľ



Príloha č.1

Cenník služieb pracovnej zdravotnej služby :

paušál : 63 zamestnancov x 1.50 € = 94.50 - € / ročne : 12 = 7.87 € / mesačne , fakturácia 1 x za 3 mesiace 23.62 € 

Čas potrebný na jedného zamestnanca zaradeného do kategórie I a II z hľadiska zdravotných rizík vzor tab.č.1

tab.č.1)

P.č. Úloha - opatrenie Počet hodín/ 
cena

Cena bez 
DPH

1. Čas v hodinách potrebný na jedného zamestnanca za rok, kategória prvá , 
náročnosť nízka 0,2.

výsledok auditu

2. Čas v hodinách potrebný na jedného zamestnanca za rok, kategória druhá , 
náročnosť stredná 0,3

Cenník individuálnych objednávok za činnosti pracovnej zdravotnej služby naviac nezahrnuté v kvartálnom paušále :

tab.č.2)

P.č. Úloha - opatrenie Počet hodín/ 
cena

Cena bez 
DPH

1. Vstupný audit, hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsob 
vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov, 
prehliadka pracoviska

3 h / 15.00 € 45.00 €

2. Vypracovanie písomnej správy z auditu 7 h / 15.00 € 105.00 €
3. Hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia -  ktoré faktory práce 

a pracovné miesta je potrebné merať, orientačné merania , objednanie meraní 
od akreditovaných pracovísk

4. Prevádzkové poriadky podľa faktorov , posudky o riziku 8 h / 15.00 € 120.00 €
5. Kategorizácia prác, zaradenie zamestnancov do kategórie I a II z hľadiska 

zdravotných rizík.
1 h / 15.00 € 15.00 €

6. Podľa požiadavky vypracovanie smerníc Traumatologický plán, Na pitný režim 
, Na zobrazovacie jednotky ( za jednu smernicu )

3 h / 15.00 € 45.00 €

Ak máte záujem o ponúkanú službu, žiadam Vás o zaslanie podkladov pre uzatvorenie samostatnej zmluvy.

Pracovné zaradenie Počet
pedagogický zamestnanec 56
školník 1
údržbár 1
upratovačka 1
adm. zamestnanec - hospodárka 1
SPOLU: 63

V Košiciach dňa 01.12..2014 

Dodávateľ Objednávateľ

Ing. Vincent Haluška 
technik požiarnej ochrany 

autorizovaný bezpečnostný technik

Mgr. Peter KUNDRACIK 
riaditeľ


