
ZMLUVA č. 28/2019o poskytovaní činností pracovnej zdravotnej službyuzavretá v zmysle ustanovenia 5 269 ods.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov(ustanovenýchzákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdraviaa o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)(ďalej len „zmluva")

Zmluvné strany
Objednávateľ činnosti pracovnej zdravotnej služby ( ďalej „Objednávatel'“):Obchodnémeno: obec Ďurďošík

Zastúpený : starosta obce IvetaHadašová
Registrácia : 1990 — 5 1 Zákona č. 369/1990Zb. V znení neskoršíchpredpisovo samospráve
Sídlo : Ďurďošík 13
Prevádzka : Ďurďošík 13, 044 45 Ďurďošík
lČO

: 00 324 124
Kontakt : +421 55/6965 215
V0 veciach tejto zmluvy oprávnenýjednať: starosta obce

Poskytovateľčinnosti pracovnej zdravotnej služby (ďalej „Poskytovatel'“):Obchodnémeno: NATWlL — MED s.r.o.
Zastúpený : MUDr. Daniela Tomašová - konateľRegistrácia : OR Okresný súd Košice |, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27638NSídlo : Vojany 72, 076 72IČO

: 46 175 369DIČ - 2023260976Bankové spojenie: VUB BANKA, a.s.lBAN
: SK37 0200 0000 0035 4209 7453Kontakt : + 421 0915 938 881V0 veciach tejto zmluvy oprávnenýjednať: konatel' spoločnosti



ll.

Predmet zmluvy

1. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy sú poskytovateľom vykonávané
b) činnosti pracovnej zdravotnej služby v rozsahu stanovenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy

lll.

Podmienky plnenia

1. Činnosti pracovnej zdravotnej služby sú v plnom rozsahu poskytované vzmluvnom zariadení
poskytovateľa.

'2. Poskytovatel" zodpovedá za úplnosť, kvalitu a vhodnosť poskytovaných služieb
prostredníctvomsvojho vedúceho lekára - licencovaného odborníka v pracovnom lekárstve.

IV.

Cena a platobné podmienky
1. Cena za vykonávanie predmetu zmluvy je stanovená dohodou :80 eur

. vypracovanie PZS - Kategorizácieprác zamestnancov

2. Cenu za vykonaný predmet zmluvy , uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú poskytovateľ
vystaví raz za 18 mesiacov, v mesiaci, vktorom bol vykonaný audit stavu pracovísk a po
spracovaní dokumentácie. Fakturovaná suma bude zaplatená prostredníctvom banky na účet
uvedený vo faktúre.

3. Splatnosť každej faktúry sa dojednáva na 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať dohodnutú cenu za predmet plnenia podl'a tejto zmluvy
riadne a načas.

5. V prípade nedodržania lehoty splatnosti faktúrje poskytovateľ oprávnený účtovať
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % za každý deň omeškania.



V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ je povinný pri výkone predmetu zmluvy podľa čl. ll. poskytnúť vnevyhnutnom
rozsahu všetky potrebné informácie a súčinnosť pre hodnotenie pracovného prostredia
a pracovných podmienok.

2. Objednávateľ v dohodnutom časovom predstihu zabezpečí menný zoznam osôb určených na
LPP a následne zabezpečí účasť svojich zamestnancov na LPP v počte a termínoch uvedených
v dohodnutomharmonograme.

3. Poskytovateľ oznámi objednávateľovi záver LPP vo vzťahu k vhodnosti zaradenia zamestnanca
na výkon danej pracovnej činnosti najneskôr do 30-tich dní.

4. Poskytovateľ doručí súhrnnú správu o lekárskom vyšetrení na adresu vyšetrenej osoby
azamestnávateľovi v prípade ohrozenia zdravia vo vzťahu kvykonávanej pracovnej činnosti
ihneď.

5. Všetky osobné údaje a výsledky vyšetrení podliehajú ochrane podľa zákona o ochrane
osobných údajov.

6. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade potreby konzultovať s objednávateľomzávery činnosti podľa
čl. ||. tejto zmluvy.

7. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať objednávateľovi poradenstvo pri riešení zmien
v zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na výkon práce v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z.

8. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať objednávateľovi poradenstvo v prípade ohrozenia
zamestnanca chorobou z povolania, alebo iným poškodením zdravia z práce .

Vl.

Osobitné dojednania

1. Zodpovednosťza škodu, ktorá vznikne porušením povinnosti zo zmluvy, sa riadi všeobecnými
právnymi úpravami Obchodného zákonníka.

VII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Táto zmluva nadobúda platnost' a účinnosť dňom jej
podpísania.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné zrušiť:



písomnou výpoveďou doručenou jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.
Výpovedná doba je 3 (tri) mesiace azačína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po dni doručenia výpovede
dohodou zmluvných strán v písomnej forme
písomným odstúpením od zmluvy.

3. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť zaslaním písomného
odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
druhou zmluvnou stranou.

4. Za podstatné porušenie tejto zmluvy objednávateľomsa považuje najmä
a) omeškanie objednávateľa so zaplatením splatnej faktúry po dobu dlhšiu ako 30 dní po

splatnosti danej faktúry
b) konanie, ktoré možno pokladať za podstatné porušenie tejto zmluvy v súlade

s ustanovením & 345 ods.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.

5. Za podstatné porušenie tejto zmluvy poskytovateľomsa považuje najmä
a) opakované neplnenie záväzkov poskytovateľa podľa tejto zmluvy
b) konanie poskytovateľa, ktoré možno pokladať za podstatné porušenie tejto zmluvy

vsúlade s ustanovením 5 345 ods.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. vznení
neskorších predpisov.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu
k tretím osobám o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s plnením záväzkov
podľa tejto zmluvy.

\] . Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi, ktorá mu vznikne vdôsledku
porušenia záväzkov vyplývajúcich ztejto zmluvy, ibaže preukáže, že porušenie záväzkov
poskytovateľa bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Objednávateľ nemá
nárok na náhradu škody ak nesplnenie záväzkov poskytovateľa bolo spôsobené konaním
objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bol povinný. Poskytovateľ nezodpovedá
za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku nedodržania odporúčaní alebo návrhov,
ktoré poskytovateľ v rámci plnenia svojich zmluvných záväzkov objednávateľovi poskytne.

8. Táto zmluva sa môže meniť iba písomnými dodatkami po dohode oboch zmluvných strán.

9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží po podpísaní po
jednom rovnopise, z ktorých každý má platnosť originálu.

10. Zmluvné strany prehlasujú, že zneniu a obsahu tejto zmluvy porozumeli a že ju uzatvárajú na
základe slobodnej a vážnej vôle, bez tiesne, čo potvrdzujú svojim podpisom.



Ďurďošík 28.06.2019

Za objednávateľa: Za poskytovalaa
' Obec Ďurďošík. NATWIL - MED s.r.o.

starosta obce Iveta Hadašová konateľ MUDr. Daniela Tomašová


