
ZMLUVA

uzatvorená podl'a § 269 ods.2 , Obchodného zákonníka

Názov: Zmluva o zabezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby.

Ev. Č. WZ-0647/08-01.1 - oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti
ochrany práce

Ev.č. ABT-001496-06- osvedčenie Autorizovaného bezpečnostného technika

l. Zmluvné strany:

Objednávateľ:
Názov: Reedukačné centrum Trstín
Adresa: Trstín 335 , 919 05 Trstín

IČO: 00163317

V zastúpení riaditel' Mgr. Miloš Blaško

Poskytovateľ:
Technik BOZP Bc. Roman Zomborský, Pradiarska ul. 3048/7, 934 05 Levice
Tel. Č. 0907/293 117, 0910/908991
IČO: 40926745
OIČ: 1071021259
Zapísaný v Živnostenskom registri pod Č. 402-16439
Banka dodávatei'a : Prima banka a.s
Číslo účtu: 7143649001/5600

II. Predmet zmluvy:
Poskytovatel' zabezpečí pre objednávatel'a vykonávanie niektorých činností

Pracovnej Zdravotnej Služby v zmysle zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdrania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
204/2014 Z.z., podl'a § 30d ods. 1 písm. a.) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i)
dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené
do kategórií 1 alebo 2 .

Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby:
Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad najmä tým, že

(značenie podl'a citovaného zákona Z.z.)
aj idetifikuje a hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania

práce z hl'adiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
bJ zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich

možné
kombinované účinky na zdravie,

cJ hodnotí pracovné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci a podiel'a sa
na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávatel'a, navrhuje zamestnávatel'ovi
opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,

dJvypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórie z hl'adiska zdravotných rizík,
f./ podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom

z hl'adiska ochrany zdravia,
gJposkytuje primerané poradenstvo zamestnávatel'ovi a zamestnancovi pri

1. plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usp.oriadania



pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hl'adiska 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,

h.lzúčastňuje sa na
vypracovaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na
zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení
a technológií zo zdravotného hl'adiska,

i.I spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany
a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce
a ergonómii,

III. Miesto plnenia:
1. Podklady pre vykonávanie uvedenej činnosti poskytovatel'ovi zabezpečí objednávatel'

prostredníctvom vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov. Taktiež
objednávatel' zabezpečí vstup na všetky pracoviská organizácie, aj odlúčené

pracoviská.
2. Tvorbu a spracovanie dokumentácie bude technik vykonávať mimo sídla zmluvného

právneho subjektu.

IV. Platobné podmienky:
1. Dohodnutá cena prác: 50-Eur/3mesiace (štvrťročne)
2. Daňový doklad vystaví poskytovatel' jedenkrát za 3 mesiace.
3. Objednávatel' uhradí každú faktúru v lehote splatnosti.
4. Jednorázová faktúra za vypracovanie dokumentácie PZS: 50 Eur

V. Doba plnenia:
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú
Zmluvné strany sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote.
Po dobu plnenia zmluvy umožní objednávatel' vstup dodávatel'ovi do všetkých
objektov, ktoré vlastní, alebo kde vykonáva pracovnú činnosť.

VI. Všeobecné ustanovenia:
1. Zmluvné strany vykonajú potrebné opatrenia, aby sa k predmetnej dokumentácii

nedostali tretie osoby, zabezpečia ochranu osobných údajov zamestn., údajov
zdravotnej dokumentácie. Rozsah a výsledky zdravotných prehliadok sú

predmetom lekárskeho a obchodného tajomstva oboch zmluvných strán.
2. Zmena ktoréhokol'vek ustanovenia tejto zmluvy môže byť vykonaná len formou

dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma stranami.
3. Každá zmluvná strana môže zmluvu vypovedať v 3-mesačnej výpovednej lehote,

ktorá začína plynúť prvým kalendárnym dňom nasledujúceho mesiaca po
doručení výpovede.

4. Každá so zmluvných strán obdrží jeden originál zmluvy.

V Trstíne: 1.9.2017

Bc. R h
Poskytovatel': B"ediR ťSl{y/ .

Pra~ktOO /7-,934 05 Levice
IČO: 40 45 OIČ: 1071021259

ReeduKatné tenUum
a19 OS1rstin

O!>jednávatel':

Bc. Roman Zom borský
autorizovaný bezpečnostný technik

~ .It.;;::B'::.~
Štatutárny zástupca právnickej osoby


