
ZMLUVA é. 1712019
o poskytovaní činnosti pracovnej zdravotnej služby

uzavreíá v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č, 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ustanovených zákonom č. 35512007 Z, z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov)

(d'alej len ,,zmluva")

l.

Zmluvné strany

Objednávatel'činnosti pracovnej zdravotnej služby ( d'alej ,,Objednávatel"'):

obchodné meno: obec svinica

Zastúpený : starosta obce lng, l-ubomír Šimko

Registrácia : 1990 Z. z.36911990

Sídlo : Svinica 282,04445 Bidovce

Prevádzka : obecný úrad, ZŠ, MŠ

lČo . 00324761

Kontakt : 055/6965225

Vo veciach tejto zmluvy oprávnený jednať: zodpovedná osoba : starosta obce

Poskytovatel'činnosti pracovnej zdravotnej služby (d'alej ,,Poskytovatel"'):

Obchodné meno: NATWIL - MED s.r.o.

Zastúpený : MUDr. Daniela Tomašová - konatel'
Registrácia : OR Okresný súd Košice l, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27638A/
Sídlo : Vojany 72,07672
lČo . 46175 369
DlČ : 2023260976
Bankové spojenie: VIJB BANKA, a.s.
|BAN : SK37 0200 0000 003542097453
Kontakt , + 421 0915 938 881
Vo veciach tejto zmluvy oprávnený jednat': konatel' spoločnosti



ll.

Predmet zmluvy

1. Predmetom plnenia podl'a tejto zmluvy sú poskytovatel'om vykonávané
b) činnosti pracovnej zdravotnej služby v rozsahu stanovenom v prílohe ě. í tejto zmluvy

lll.

Podmienky plnenia

1. Činnosti pracovnej zdravotnej služby sú vplnom rozsahu poskytované vzmluvnom zariadení
poskytovatel'a.

2. Poskytovatel" zodpovedá za úplnost', kvalitu a vhodnost' poskytovaných služieb
prostredníctvom svojho vedúceho |ekára - licencovaného odborníka v pracovnom lekárstve,

lV.

Cena a platobné podmienky

1, Cenaza vykonávanie predmetu zmluvy je stanovená dohodou :

. vypracovanie pzs - kategorizácie prác zamestnancov - 60 eur

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

3. Splatnost' každej faktúry sa dojednáva na 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávatel'ovi.

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

5. V prípade nedodržania lehoty splatnostifaktúr je poskytovatel'oprávnený účtovať
objednávatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania,

V.
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Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávatell je povinný pri rnýkone predmetu zmluvy podťa čI. ll, poskytnúť vnevyhnutnom
rozsahu všetky potrebné informácie a súěinnosť pre hodnotenie pracovného prostredia
a pracovných podmienok.

2. Objednávatel' v dohodnutom ěasovom predstihu zabezpeéí menný zoznam osób urěených na
LPP a následne zabezpeěi úěasť svojich zamestnancov na LPP v počte a termínoch uvedených
v dohodnutom harmonograme.

3. Poskytovatel'oznámi objednávatel'ovi záver LPP vo vzťahu k vhodnosti zaradenia zamestnanca
na výkon danej pracovnej činnosti najneskór do 30{ich dní.

4. Poskytovatel' doruěí súhrnnú správu o lekárskom vyšetrení na adresu vyšetrenej osoby
a zamestnávatel'ovi v prípade ohrozenia zdravia vo vzťahu k vykonávanej pracovnej činnosti
ihned'.

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

6. Poskytovateť sa zavázuje v prípade potreby konzultovat's objednávatel'om závery činností podl'a
čl. ll. tejio zmluvy .

7, Poskytovatel' sa zavázqe zabezpečovať objednávatel'ovi poradenstvo pri riešení zmien
v zdravotnej spósobilosti zamestnancov na qýkon práce v súlade so zákonom ó.35512007 Z. z.

8. Poskytovatel' sa zavázule zabezpeéovat' objednávatel'ovi poradenstvo v prípade ohrozenia
zamestnanca chorobou z povolania, alebo iným poškodením zdraviazpráce .

Vl.

Osobitné dojednania

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

Vll.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1, Zmluva sa uzatvára na dobu neurěitú. Táto zmluva nadobúda platnosť a úěinnosť dňom jej

podpísania,

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné zrušiť:
a) písomnou uýpoved'ou doruěenou jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.

Výpovedná doba je 3 (tri) mesiace a zaóina plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
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Svinica 18,06.2019

Za objednávatel'a:

obec svinica
starosta obce lng. l-ubomír Šimko

Za poskytovatel'a PZS;

NATW|L - MED s.r.o,
Konatel' MUDr. Daniela Tomašová
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