
Zmluva o poskytovaní služieb Pracovnej zdravotnej služby (PZS) - zdravotný dohľad nad pracovnými 
podmienkami pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do 1. a 2. kategórie

(uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v z.n.p.)

Článok I.
Účastníci zmluvy

Poskytovateľ: MIRMITECH s.r.o.
Sídlo: Chmeľová 273/35, 955 01 Topoľčany
IČO: 51 189 291
IČDPH: SK2120619952
Zapísaný: v ORSR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 44413/N
Zastúpený: Ing. Miroslav Meluš - konateľ
(ďalej len „poskytovateľ")

Objednávateľ: Obec Prašice
Sídlo: 1. mája č. 142, 956 22 Prašice
IČO: 00 310 964
DIČ: 2021315538
Zastúpený: Erika Nemešová -  starostka obce
(ďalej len „objednávateľ")

Článok II.
Úvodné ustanovenie

1. Poskytovateľ je na základe Úradu verejného zdravotníctva SR zaradený do evidencie osôb, ktoré vykonávajú 
samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby (PZS) pre zamestnancov 
vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1. a 2. (zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami).
(Číslo v evidencii ÚVZ SR: OPPL/5735/2018)

2. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby podľa § 30aa ods. 2 písm. d) -  
prostredníctvom verejného zdravotníka a podľa § 30ab Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p..

3. Poskytovateľ z^ zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť činnosti pracovnej zdravotnej služby v súlade 
s príslušným platným právnym predpisom, upravujúcim rozsah a náplň jednotlivých činnosti pracovnej 
zdravotnej služby a objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť vhodné podmienky a súčinnosť pre výkon predmetných 
služieb a platiť poskytovateľovi odplatu podľa článku VI. tejto zmluvy.

Článok III.
Rozsah a náplň činnosti

Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby:
1. posudzuje zdravotné riziko z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia 

vypracuje pre zamestnávateľa posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika; ak posudzuje 
zdravotné riziko a nezistí zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika 
alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, vypracuje pre zamestnávateľa písomný záznam o posúdení 
rizika,

2. navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika a upozorňuje ho na prácu 
so zvýšenou mierou zdravotného rizika,

3. poskytuje zamestnávateľovi a zamestnancom poradenstvo zamerané na
a) plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných 

miest a spôsob výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
b) ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré 

sa používajú alebo plánujú používať,
c) ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou,
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4. zúčastňuje sa na:
a) zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií z hľadiska ochrany 

zdravia,
b) organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdelávaní vybraných 

zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu,
c) spolupracuje so zamestnávateľom pri poskytovaní informácií zamestnancom, vzdelávania a výchovy v oblasti 

ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie,
5. Okrem uvedeného sa poskytovateľ zúčastňuje kontrol zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, kde 

dokladuje plnenie povinností objednávateľa v príslušnej oblasti.
6. Činnosť zdravotného dohľadu poskytovateľ zabezpečuje pre objednávateľa v potrebnom rozsahu v pracovnom 

čase. Za pracovný čas sa pre potreby tejto zmluvy považuje časový úsek pracovného dňa od 08:00 hod. do 17:00 
hod. V mimopracovnom čase vykonáva poskytovateľ činnosť u objednávateľa len na jeho požiadanie, alebo s jeho 
súhlasom. Vykonaná činnosť v mimopracovnom čase sa považuje za prácu nad rámec zmluvy.

7. V prípade požadovaného, alebo odsúhlaseného mimoriadneho výjazdu poskytovateľa v mimopracovnom čase do 
miesta prevádzky objednávateľa alebo na dohodnuté miesto, sa odplata zvýši o paušálny poplatok vo výške 30,00 
€ bez DPH / 1 výjazd a o dohodnutú sumu za vykonaný úkon nad rámec zmluvy. Za mimoriadny výjazd sa 
nepovažuje výjazd do miesta prevádzky objednávateľa alebo na dohodnuté miesto v pracovnom čase v bežnom 
pracovnom dni.

8. V mesačnej paušálnej odplate (Článok VI., bod. 1. tejto zmluvy) nie je zahrnuté:
a) školenia prvej pomoci zamestnancov objednávateľa -  uvedené činnosti môže poskytovateľ zabezpečiť 

prostredníctvom akreditovaných spoločností za vopred dohodnutú cenu
b) vypracovanie prevádzkových poriadkov z hľadiska ochrany a podpory zdravia pri práci s hodnotením rizík, ak 

tak ukladá osobitný predpis, v prípade vypracovania bude vopred dohodnutá cena
c) kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným zdraviu škodlivým 

faktorom práce a pracovného prostredia objednávateľa, ktoré ak je potrebné vykonať, môže zabezpečiť 
poskytovateľ prostredníctvom akreditovaných spoločností za vopred dohodnutú cenu

Článok IV.
Povinnosti poskytovateľa

1. Zodpovedá za preukázateľné škody, ktoré vznikli objednávateľovi v prípade zanedbania povinností poskytovateľa, 
vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré bol objednávateľom 
písomne a preukázateľne upozornený pred vznikom škody.

2. Poskytovateľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zneužitia chránených údajov objednávateľa, 
vrátane osobných údajov jeho zamestnancov.

3. Poskytuje priebežné odborné poradenstvo a konzultácie objednávateľovi pri plnení úloh zdravotného dohľadu.
4. Činnosti zdravotného dohľadu poskytovateľ zabezpečuje v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky, dostatočným počtom osôb s príslušnou odbornou spôsobilosťou.
5. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté objednávateľovi svojimi službami v prípade, pokiaľ 

nebol včas a pravdivo informovaný o nových skutočnostiach a zmenách u objednávateľa (personálnych, 
vykonávaných pracovných činnosti, používaní technológii a strojných zariadení, pracovného prostredia), alebo ak 
mu objednávateľ neposkytol súčinnosť potrebnú pre výkon jeho činnosti.

6. Vykonáva odborné činnosti v súlade so zistenými a preukázateľnými informáciami o vykonávanej práci 
a o pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov.

Článok V.
Povinnosti objednávateľa

1. Vytvoriť poskytovateľovi podmienky potrebné pre výkon dohodnutých služieb a poskytnúť mu potrebnú 
súčinnosť.

2. Poskytovateľovi poskytnúť k nahliadnutiu a ďalšiemu spracovaniu existujúcu dokumentáciu súvisiacu s oblasťou 
ochrany zdravia zamestnancov.

3. Organizačne zabezpečovať prítomnosť svojich zamestnancov na školeniach a iných aktivitách podľa požiadaviek 
poskytovateľa.

4. Včas oznamovať poskytovateľovi nahlásenie kontroly zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
(RÚVZ) a vznik mimoriadnych udalostí ( napr. pracovný úraz, choroba z povolania a pod.)
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5. Zabezpečiť poskytovateľovi vstup do všetkých priestorov organizačných zložiek uvedených v článku VII. tejto 
zmluvy, určiť v nich kontaktné osoby s vymedzením ich zodpovednosti a kompetencii a poskytnúť mu dostatočný 
čas na plnenie odborných činností pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci.

6. Bezodkladne písomne oznamovať poskytovateľovi všetky zmeny súvisiace s výkonom predmetných činností 
objednávateľa (napr. zmena vlastníctva objektov, personálne zmeny, organizačné zmeny a pod.).

7. Objednávateľ sa zaväzuje dodať poskytovateľovi po podpise tejto Zmluvy zoznam svojich zamestnancov. Zoznam 
má obsahovať: meno a priezvisko zamestnanca, názov pracoviska, názov profesie.

8. Vo veciach, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, objednávateľ určí kontaktné osoby spomedzi zamestnancov 
a oznámi ich poskytovateľovi.

9. Zamestnávateľ zodpovedá za plnenie povinností ustanovených v § 30 Zákona č. 355/2007 Z.z. v z.n.p.

Článok VI.
Odplata

1. Objednávateľ je povinný platiť odplatu vo výške 1,00 € (slovom: jeden EUR) / 1 zamestnanec 
mesačne za činnosti uvedené v článku III. tejto zmluvy, a to bezhotovostným prevodom alebo hotovostným 
vkladom na účet alebo do pokladne poskytovateľa.

2. Odplata je cenou bez dane z pridanej hodnoty, ktorú poskytovateľ účtuje podľa platných právnych predpisov.
3. Odplata je splatná v lehote 30 dní od vystavenia faktúry vyhotovenej poskytovateľom. Poskytovateľ vystaví 

faktúru mesačne, vždy v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, kedy bola služba dodaná, 
objednávateľovi bude za mesiac marec 2019 poskytnutá zľava z paušálu vo výške 100 %.

4. Odplata za dodané služby sa bude prehodnocovať 1 x za 12 mesiacov a bude sa upravovať len na základe 
vzájomného súhlasu obidvoch zmluvných strán, formou písomného dodatku ku zmluve.

5. V prípade potreby zvýšenia dohodnutej odplaty (dodanie tovaru, práce nad rámec zmluvy a pod.) poskytovateľ 
vopred dohodne s kompetentnou osobou objednávateľa výšku a dôvod zvýšenia odplaty. Preukázanie dôvodu je 
na strane poskytovateľa.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť dohodnutú odplatu v prípade nesplnenia si zmluvných povinností 
poskytovateľa, na ktoré bol objednávateľom upozornený a to až do vykonania nápravy. V tomto prípade 
poskytovateľ nemôže uplatniť ustanovenia článku VIL, bod 5., tejto zmluvy.

7. V mesačnej paušálnej odplate (Článok VI., bod. 1. tejto zmluvy) nie je zahrnutá vstupná dokumentácia, ktorá sa 
platí samostatne jednorázovo, po vypracovaní:
a) Záznam z previerky pracoviska / vstupný audit s návrhom opatrení na zníženie alebo odstránenie 

zdravotného rizika, (cena dohodou)
b) Posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia s kategorizáciou prác z

hľadiska zdravotného rizika; resp. písomný záznam o posúdení rizika (cena dohodou)
c) Intervaly lekárskych preventívnych prehliadok (cena dohodou)
d) Evidencia zamestnancov podľa kategórií prác (cena dohodou)

Článok VII.
Doba trvania zmluvy, skončenie zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 01.03.2019 a uzatvára sa na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný pomer založený touto zmluvou skončí na základe vzájomnej písomnej 

dohody zmluvných strán alebo na základe písomnej výpovede ktorejkoľvek zmluvnej strany.
3. V písomnej dohode o zániku (ukončení) zmluvy sa uvedie deň, ku ktorému zmluvný pomer skončí. Ak deň 

skončenia účinnosti zmluvy nie je v dohode uvedený, skončí sa zmluvný pomer dňom nasledujúcom po dni, keď 
bola písomná dohoda o skončení zmluvy uzavretá.

4. Vypovedať túto zmluvu môžu obe zmluvné strany a to z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez uvedenia dôvodu 
výpovede, ďalej výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď sa považuje za 
doručenú jej prevzatím, alebo v prípade jej neprevzatia márnym uplynutím jej úložnej lehoty na pošte. V prípade 
výpovede sa skončí zmluvný pomer založený touto zmluvou uplynutím výpovednej doby, ktorá je dvojmesačná 
a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom výpoveď bola druhej 
strane doručená.
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5. Ak objednávateľ nezaplatí dohodnutú odplatu v lehote do 5 kalendárnych dní od doby jej splatnosti (pripísaná na 
účet, alebo vložená do pokladne dodávateľa), poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie služieb až do doby 
zaplatenia odplaty, alebo kedykoľvek (napr. okamžite) odstúpiť od zmluvy. V tomto prípade poskytovateľ 
nezodpovedá za škody vzniknuté neplnením sí dohodnutých povinností od dátumu prvého omeškania.

Článok VIII.
Miesto plnenia

Miestom plnenia tejto zmluvy sú:

1. Prevádzka -  Prašice
.y k

Počet zamestnancov ku dňu účinnosti zm luvy:.......................................(HPP, Dohoda, Brigáda, okrem SZČO)

Článok IX.
Ostatné dojednania

1. Poskytovateľ sa zaväzuje v súvislosti so zabezpečovaním činností uvedených v článku III. tejto zmluvy zachovávať 
mlčanlivosť a neposkytovať informácie tretím osobám a zabezpečí ochranu osobných údajov objednávateľa, ak 
ich bude spracovávať.

2. Zmenu a doplnenie tejto zmluvy možno vykonať len dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Ostatné otázky touto zmluvou neriešené sa riešia podľa ustanovení Obchodného zákonníka a súvisiacich 

predpisov.

V Topoľčanoch, dňa 28.02.2019

(D

m ir m it e c h 1952
/

poskytovateľ 
MIRMITECH s.r.o.

Ing. Miroslav Meluš -  konateľ

........ ,....  f......
objednávateľ 
Obec Prašice 

Erika Nemešová -  starostka obce
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