
zMLUVA

o zabezpečovaní niektoných činností Pracovnej zdravotnej služby lPZSl podl'a zákona NR SR Č.

L24l2oo6Z.z, uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 obchodného zákonníka Č.5L3|L99L Zb. v znení

neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

l.Zmluvné strany

Objednávatet': Gymnázium, Ul, 17. novembra 1180, Topoíčany

Zastúpené: Mgr. Vierou Dzurejovou, riaditetkou školy

lČo:00160 440
DlČ 2O2I29!4L5
Peňažný ústav a bankové číslo:

Štátna pokladnica, č.ú, :70003 122681 8780

IBAN: SK33 8t80 0000 007O03t2Z68
a

Poskytovatel': Bc, Roman Zomborský
Pradiarska ul.3O48l7
934 05 Levice
tČo qogzOt+s

Dlč: 1071021259
Nie je platca DPH
Peňažný ústav a bankové číslo: '
Prima banka, č.ú.: 7 143649001/5600
lBAN: SK75 5600 0000 007143649001
Tel. : 0907293117, 0910908991
Zapísaný v živnostenskom registri OÚ Levice č,4QZ-L6439

lt. Predmet zmtuvy
poskytovateťzabezpečí pre objednávate[a vykonávanie niektorých činností Pracovnej zdravotnej

služby v zmysle zákona 355l2oo7 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.2}4l2CIt4Z.z., podÍa § 30 ods. 1 PÍsm. al aŽd/ ,

písm.f/, gl,h/ pwého bodu a písm. i/ $odávateťským spósobom pre zamestnancov, ktorívykonávajú
práce zaradené do kategórií1 a|ebo 2.

Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby:

]..pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohíad najmá tým, že /znaČenie podťa citovaného

zákonaZ.z.l
a/ identifikuje a hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spÓsob vykonávania práce

z hťadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
b/ zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich moŽné

kombinované účinky na zdravie,
c/hodnotí pracovné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci a podiela sa na vypracovaní

posudku o riziku pre zamestnávatel'a, navrhuje zamestnávateíoviopatrenia na zníŽenie alebo

odstránenie rizika,
d/ vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórie z hladiska zdravotných rizík,

f/ podporuje prispósobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancov z hl'adiska ochrany

zd ravia,.
g/ poskytuje primera né po rade nstvo za mestnávatelbvi a za mestna ncovi pri



1,. plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk

a pracovných miest a spósobu výkonu práce z hl,adiska ochrany zdravia,

2. ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom fal(torov práce a pracovného prostredia alebo

technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,

3. ochrane a kladnom ovplyvňovanízdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii Práce

a ergonómii,
h/ zúčastňuje sa na

I. vypracovaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaníPracovných

podmienok a na vyhodnocovanínových zariadenía technológii zo zdravotného hl'adiska

i/ spolupracuje pri poskytovaníinformácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného

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

ltl. Miesto plnenia

1.podklady pre vykonávanie uvedenej činnosti poskytovate|'ovi zabezpeČÍ objednávatel'
proStredníctvom vedúcich zamestnancov a ostatných zameStnancov. TaktieŽ objednávatel'zabezpeČÍ

vstup na všetky pracoviská organizácie.
2.Tvorbu a spracovanie dokumentácie bude technik vykonávať mimo sídla zmluvného právneho

subjektu,

lV. Platobné podmienky
]..Dohodnutá cena prác: 16,00€ / mesiac , slovom:Šestnásťeur------

2.Daňový doklad vystaví poskytovatel' jedenkrát za 3 mesiace, spolu za tri mesiace 48,00€

t.j. ročne ].92,00 €
3.0bjednávatel'uhradí každú faktúru v lehote splatnosti

V. Doba plnenia
].. Zmluva sa uzatvára na obdobie od 01. O1,.7O1] do 31.t2.2O!].
2.po dobu plnenia zmluvy umožní objednávatel'vstup dodávatel'ovi do všetkých objektov, ktoré

vlastní, alebo kde vykonáva pracovnú činnosť.

vl. všeobecné ustanovenia
]..Zmluvné strany vykonajú potrebné opatrenia, aby sa k predmetnej dokumentácii nedostalitretie
osoby, zabezpečia ochranu osobných údajov zamestnancov a Údajov zdravotnej dokumentácie.

Rozsah a výsledky zdravotných prehliadok sú predmetom lekárskeho a obchodného tajomstva

oboch zmluvných strán.
2.Zmena ktoréhokolVek ustanovenia tejto zmluvy móže byť vykonaná len formou dodatku k tejto

zmluve podpísaného oboma stranami.
3.Každá zmluvná strana móže zmluvu vypovedať v 2 mesačnej výpovednej lehote, ktorá zaČÍna plynúť

prvým kalendárnym dňom nasledujúceho mesiaca po doručenívýpovede.
4.Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, zmluvné dojednania sú im jasné a zrozumitel'né

a na znak súhlasu podpísali.
5.Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, každá zo zmluvných strán dostane dva exempláre.

V Topol'čano ch, O1",I2.2016

Bc. Roman Zomborský
Majitet

Mgr. Viera Dzurejová
riaditel'ka školy

Poskytovatel' Objednávatel


