ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VÝKONOV
PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi týmito zmluvnými stranami:
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
so sídlom:
konajúca:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Banka:
IBAN:
Č. účtu:
Registrácia:

Letecká vojenská nemocnica, a.s.
Murgašova 1, 040 86 Košice
MUDr. Ľubomír Hudák – predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ spoločnosti
Ing. Anna Čarnoká – podpredseda predstavenstva a zástupca
generálneho riaditeľa spoločnosti
36 601 578
2022103358
SK2022103358
Štátna pokladnica
SK1081800000007000247304
7000247304/8180
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sa, Vložka č.: 1361/V

(ďalej aj „poskytovateľ“)
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
konajúca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Banka:
IBAN:
Č. účtu:
Registrácia:

Obec Bukovec
Bukovec 83, 044 20 Malá Ida
Ing. Anton Vyšnický, starosta obce
00324027
2021235865
SK2021235865
Všeobecná úverová banka
SK84 0200 0000 0000 1962 4542
19624542/0200
01.01.1982

sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o poskytovaní výkonov pracovnej zdravotnej služby
(ďalej len „Zmluva“):

Článok I
Predmet Zmluvy
1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude pre objednávateľa poskytovať výkony
pracovnej zdravotnej služby (ďalej „PZS“) v nasledujúcom rozsahu:
-

identifikácia, monitoring a hodnotenie faktorov pracovného prostredia a pracovných
podmienok,
odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom
zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami
a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych
prehliadok vo vzťahu k práci,
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-

-

-

zhodnotenie stavu pracovného prostredia a pracovných podmienok, ktoré majú vplyv
na zdravie zamestnancov v písomnej forme s návrhom opatrení,
sprostredkovanie meraní fyzikálnych a chemických faktorov za účelom objektivizácie
faktorov pracovného prostredia (identifikácia rizikových faktorov v priebehu
pracovného procesu),
aplikácia požiadaviek na ochranu zdravia zamestnancov podľa súčasne platných
právnych predpisov,
manažment rizika, vypracovanie posudkov rizika – kvalitatívne a kvantitatívne
hodnotenie rizikových faktorov a prevádzkových poriadkov,
kategorizácia prác – návrh zaradenia profesií a činností zamestnancov do
jednotlivých kategórií z hľadiska zdravotných rizík v súlade s platnými právnymi
predpismi,
realizácia lekárskych preventívnych prehliadok (vstupné, výstupné, periodické,
mimoriadne, následné),
zabezpečenie a realizácia školení prvej pomoci, s dôrazom na možné riziká
v podmienkach objednávateľa,
konzultačné služby pre objednávateľa v oblasti ochrany zdravia zamestnancov,
zdravotno-výchovné prednášky podľa požiadaviek objednávateľa,
ďalšie činnosti podľa vzájomnej dohody.

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
aj u fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie a u zamestnancov Objednávateľa,
ktorí vykonávajú alebo budú vykonávať práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej
kategórie v zmysle ustanovenia § 30e ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon“) výhradne a jedine využitím služieb a výkonov u
poskytovateľa..

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za činnosť uskutočnenú na základe
tejto zmluvy odmenu, ktorej výšku a spôsob úhrady si zmluvné strany dohodli v článku
II tejto zmluvy.

Článok II
Platobné podmienky
2.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za riadne vykonanú činnosť
v prospech objednávateľa na základe čl. 1.1. tejto zmluvy sumu vo výške 17 € bez DPH/
1 hodinu činnosti poskytovateľa a rovnako sumu vo výške 17 € bez DPH/ 1 hodinu
spracúvania a prípravu výstupov podľa tejto zmluvy. Počet vykázaných hodín je závislý
od náročnosti hodnotenej problematiky. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť
poskytovateľovi za riadne vykonanú činnosť v prospech objednávateľa na základe čl. 1.2.
tejto zmluvy sumu podľa Cenníka poskytovateľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy
ako jej neoddeliteľná súčasť, a to na základe faktúry vystavenej poskytovateľom v súlade
s čl. 2.4. tejto zmluvy.
2.2. Uvedené ceny sú bez DPH. K cenám sa účtuje DPH podľa aktuálne platných právnych
predpisov. Ceny lekárskych prehliadok sú oslobodené od DPH.
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2.3. Odmena (cena) za riadne vykonanú činnosť poskytovateľa v rozsahu podľa čl. 2.1 za
činnosti uvedené v čl. 1.1. a v čl. 1.2. tejto zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.
2.4. Odmenu za riadne vykonanú činnosť podľa bodu 2.1. za realizáciu činností podľa tejto
zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť na základe vystavenej faktúry. Faktúry
v dohodnutej výške a rozsahu budú objednávateľovi vystavené a zaslané na adresu
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
kalendárnom mesiaci, za ktorý sa faktúra vystavuje.
2.5. Prílohou faktúr bude zoznam poskytovateľom vykonaných činností.
2.6. Splatnosť faktúry je do 30-tich dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
2.7. Zmluvné strany sa dohodli, že k zmene dohodnutej odmeny (ceny) môže dôjsť iba
v prípade objektívneho zvýšenia nákladov poskytovateľa na vykonávanie činností
pracovnej zdravotnej služby pre objednávateľa. Takáto zmena si vyžaduje prijatie
písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

3.1.

Článok III
Súčinnosť objednávateľa
Za účelom riadneho splnenia záväzkov poskytovateľa vyplývajúcich mu z tejto
zmluvy, je objednávateľ povinný poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú
a poskytovateľom vyžadovanú súčinnosť, ktorá spočíva predovšetkým v poskytnutí
všetkých potrebných informácií, dokladov a podkladov. Jednotlivé informácie,
doklady a podklady sa zaväzuje poskytovať objednávateľ podľa potrieb a požiadaviek
poskytovateľa.

3.2.

Objednávateľ je povinný predložiť lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne
prehliadky vo vzťahu k práci zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej
preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci podľa §30e Zákona a čl. 1.2. tejto zmluvy.
V zozname Objednávateľ uvedie: meno, priezvisko, dátum narodenia, osobné číslo ak
má pridelené, názov pracoviska, profesiu, pracovné zaradenie, dĺžku expozície pri
práci v rokoch alebo mesiacoch u aktuálneho
zamestnávateľa, faktory práce
a pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec vystavený a výsledky hodnotenia
zdravotných rizík s uvedením kategórií prác osobitne u jednotlivých faktorov práce
a pracovného prostredia každého zamestnanca alebo uchádzača o zamestnanie, ktorý
sa má podrobiť lekárskej prehliadke.

3.3.

V prípade, ak objednávateľ neoznámi, resp. nepodá pravdivé a úplné informácie,
doklady a podklady poskytovateľovi týkajúce sa predmetu činnosti pracovnej
zdravotnej služby – poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi v
dôsledku neoznámenia či neposkytnutia týchto informácií, podkladov a dokladov
poskytovateľovi.
Objednávateľ je povinný umožniť poskytovateľovi vstup na svoje pracovisko, resp.
pracoviská.

3.4.

3.5.

Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi dostatočný čas na plnenie
odborných činností pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorý je
nevyhnutný na zabezpečenie potrebných preventívnych a ochranných opatrení.
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4.1.

Článok IV
Následky nesplnenia povinností
V prípade, ak objednávateľ neoznámi, resp. nepodá pravdivé a úplné informácie,
doklady a podklady poskytovateľovi týkajúce sa predmetu činnosti pracovnej
zdravotnej služby – poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi v
dôsledku neoznámenia či neposkytnutia týchto informácií, podkladov a dokladov
poskytovateľovi.

4.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatnej faktúry má poskytovateľ právo
požadovať od objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za
každý začatý deň omeškania.
4.3. V prípade ak poskytovateľ nebude svoju činnosť vykonávať v rozsahu podľa článku I.
tejto zmluvy a v dohodnutých termínoch – objednávateľ písomne vyzve poskytovateľa
na odstránenie nedostatkov s uvedením konkrétnych skutočností (nedostatkov
v činnosti poskytovateľa). Ak poskytovateľ ani na základe tejto výzvy neodstráni
namietané nedostatky, má objednávateľ právo na jednostranné odstúpenie od tejto
zmluvy.

5.1.

Článok V
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.

5.2.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

5.3.

Táto zmluva môže byť zrušená písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou
výpoveďou. Ktorákoľvek zmluvná strana má právo písomne vypovedať túto zmluvu
aj bez uvedenia dôvodu, a to doručením výpovede druhej zmluvnej strane
s výpovednou lehotou 2 mesiace plynúcou odo dňa doručenia výpovede.

5.4.

Zmeniť túto zmluvu je možné iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to formou
písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

5.5.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti s touto zmluvou súvisiace, si budú
doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že u niektorej zo
zmluvných strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, je zmluvná strana, u ktorej
zmena nastala, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej
zmluvnej strane s uvedením novej adresy pre doručovanie. Zmluvné strany sa
dohodli, že akákoľvek písomnosť, adresovaná druhej zmluvnej strane v súvislosti s
touto zmluvou, sa bude považovať za doručenú aj dňom, kedy sa zásielka vráti
odosielajúcej zmluvnej strane späť ako nedoručená.

5.6.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží po jednom rovnopise.

5.7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, po
vzájomnom predchádzajúcom súhlasnom prerokovaní, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok. Obidve zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
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5.8.

V prípade zmeny alebo novelizácie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo zákona č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, oba v znení zákona č. 204/2014 Z. z. alebo vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu
pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o
požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť, zmluvné strany vyhotovia písomný
dodatok k tejto zmluve v súlade s týmito novelami na základe súhlasu obidvoch
zmluvných strán, ktorý nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma
zmluvnými stranami.

5.9.

Poskytovateľ sa zaväzuje pri výkone činností podľa tejto Zmluvy dodržiavať zásady
a pravidlá ochrany osobných údajov dotknutých osôb Objednávateľa v súlade
s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi
osobné údaje svojich zamestnancov za účelom plnenia tejto Zmluvy, a to najmä
v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko. Objednávateľ vyhlasuje, že na
poskytnutie vyššie uvedených údajov získal od svojich zamestnancov súhlas.

5.10. Zabezpečením pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom nie sú dotknuté
povinnosti zamestnávateľa, objednávateľa, v oblasti ochrany zdravia pri práci a jeho
zodpovednosť za zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri práci.

V Košiciach, dňa: 01.06.2016

Za poskytovateľa:

....................................................
MUDr. Ľubomír Hudák
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ
Leteckej vojenskej nemocnice, a.s.

Za objednávateľa:

....................................................
Obec Bukovec
Ing. Anton Vyšnický
starosta obce

…………………………….....……
Ing. Anna Čarnoká
podpredseda predstavenstva
a zástupca generálneho riaditeľa
Leteckej vojenskej nemocnice, a.s.

Priloha č. 1: Cenník poskytovateľa
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Príloha č.1:
Cena pre výkon činnosti Pracovnej zdravotnej služby zo strany
LVN, a.s. Košice pre Obecný úrad Bukovec
(5 zamestnancov)
Celková cena za výkony PZS sa bude skladať zo súčtu ceny reálne
odpracovaných hodín terénnym hygienikom práce (A), ceny školenia 1. pomoci (B)
a ceny konkrétneho vyšetrenia podľa rizika (C)
Ad A) Cena práce v teréne a na vypracovanie výstupu ( napr. zdravotný
dohľad 1x ročne, spracovanie prevádzkových poriadkov, auditov...): 17 €/1 hodina + DPH
Ad B) Cena školenia 1. pomoci: 10 €/1 osoba + DPH
Ad C) Rozsah a cena za konkrétne vyšetrenia podľa prevládajúceho rizika:
Lekárske vyšetrenia sú v zmysle § 29 Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z.
oslobodené od DPH.
Názov vyšetrenia:

€

1. Komplexné vyšetrenie pacienta lekárom PZS (anamnéza, vyš.
všetkých org. systémov, admin. úkony)

13,00

2. Moč chemicky + sediment

2,50

3. Očné vyšetrenie

8,00

4. EKG vyšetrenie s popisom

4,00

5. Krvný obraz, Glykémia, Kreatinin, moč chem + sed
6. RTG hrudníka ( 1x za 5 rokov)

11,00
8,30

Zloženie vyšetrení podľa profesií:
THP:

Práca so zobr. jednotkami (vstup, perioda, výstup): 1 + 2 + 3 + 4 =

Učiteľka, pom. kuchárka, upratovačka, správca budov:1+4+5=

27,50
28,00

Poznámka: celková suma za vyšetrenie je výsledkom súčtu cien absolvovaných vyšetrení.
Zloženie vyšetrení zahŕňa požiadavky minimálneho obsahu základného vyšetrenia podľa
Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni
lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci Vestníka Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky čiastka 1 - 10 zo dňa 29. januára 2014 (ďalej len "Vestník").
Poskytovateľ si vyhradzuje právo po objektivizácii pracovných podmienok doplniť
potrebné vyšetrenia podľa potreby v zmysle vyššie uvedeného Vestníka.
Poskytovateľ:

.............................................
MUDr. Ľubomír Hudák
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
...…………………………
Ing. Anna Čarnoká
podpredseda predstavenstva
a zástupca generálneho riaditeľa

Objednávateľ:

.....................................
Obec Bukovec
Ing. Anton Vyšnický
starosta obce

