
~ 1 ~ 
 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“) 

medzi 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ:  

Základná škola  

Sídlo:                                M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen 

v zastúpení:                     Mgr. Ondrej Kanka – riaditeľ školy 

IBAN:                SK75 0200 0000 0000 0813 6412  

IČO:    37888421 

DIČ:   2021668572 

kontakt:                            045/5360574, 6zs@6zs-zvolen.sk 

ako „objednávateľ“ 

a 

DODÁVATEĽ:   

Mgr. Marianna Ligenzová 

Sídlo: Piešť 1./179, 962 12 Detva 

IČO: 51821800  DIČ: 1124733324 

IČDPH:  

Bankové spojenie: UniCredit Bank 

Číslo účtu: SK5111110000001509348004 

Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Zvolen, č. OU-ZV-OZP-2021/009221-2, 

číslo živnostenského registra: 670-27842 zo dňa 14.07.2021. 

ako „dodávateľ“ 
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Článok I.  

PREDMET PLNENIA ZMLUVY: 

1. Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre objednávateľa činnosti pracovnej zdravotnej 

služby v rozsahu stanovenom zák. č. 355/2007 Z. z., zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 

208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení 

tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť, za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve.  

2. Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať zdravotný dohľad (činnosti pracovnej 

zdravotnej služby) v nasledovnom rozsahu:  

a) posudzuje zdravotné riziko z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto 

posúdenia vypracuje pre zamestnávateľa posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska 

zdravotného rizika; ak posudzuje zdravotné riziko podľa § 30 ods. 1 písm. c) zák. č. 355/2007 Z. z. a 

nezistí zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo 

kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, vypracuje pre zamestnávateľa písomný záznam o 

posúdení rizika, 

b) navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika a 

upozorňuje ho na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika, 

c) poskytuje zamestnávateľovi a zamestnancom poradenstvo zamerané na 

1. plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a 

pracovných miest a spôsob výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, 

2. ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo 

technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať, 

3. ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou, 

d) zúčastňuje sa na 

1. zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií z hľadiska 

ochrany zdravia, 

e) spolupracuje so zamestnávateľom pri poskytovaní informácií zamestnancom, vzdelávania a 

výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a 

ergonómie, 

f/ podieľať sa na vypracovaní prevádzkového poriadku z hľadiska ochrany a podpory zdravia 

zamestnancov pri práci, ak tak ustanovujú osobitné predpisy výkon kontrolnej činnosti mimo 

dohodnutých periodicít, poradenská služba a konzultácie v oblasti bezpečnosti práce na základe 

osobitnej požiadavky u objednávateľa. 

g/ organizovanie vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo 

vzdelávanie vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu, 
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3. Miestom plnenia tejto zmluvy sú pracoviská objednávateľa:  

Základná škola, M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen:  81 zamestnancov (počet) 
 

4. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby v rozsahu podľa bodu 2 

tohto článku osobne. 

Článok II. 

SPÔSOB PLNENIA ZMLUVY 

Dodávateľ splní predmet zmluvy nasledovne: 

1. Činnosti pracovnej zdravotnej služby uvedené v článku I., písm. a) – e) tejto zmluvy bude dodávateľ 

vykonávať v stanovených časových intervaloch podľa tejto zmluvy pri súčinnosti objednávateľa. 

2. Ostatné činnosti pracovnej zdravotnej služby uvedené v článku I., písm. f) a  g) tejto zmluvy bude 

dodávateľ vykonávať  pri súčinnosti objednávateľa na základe osobitnej objednávky. 

3. Písomnú objednávku je objednávateľ povinný doručiť dodávateľovi v elektronickej forme na adresu 

purdekova.dnpp@gmail.com a to najneskôr 10 pracovných dní pred požadovaným termínom 

plnenia, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.  

4. V prípade, že na vykonanie činnosti dodávateľa je potrebná súčinnosť objednávateľa (spočívajúca 

najmä v predložení/poskytnutí informácií, predložení/poskytnutí podkladov alebo inej dokumentácie, 

ktorými disponuje objednávateľ), dodávateľ vykoná objednané plnenie až po poskytnutí všetkých 

požadovaných informácií, predložení požadovaných podkladov alebo inej dokumentácie. Dodávateľ 

je povinný objednávateľovi vopred oznámiť, aké informácie, podklady alebo inú dokumentáciu 

požaduje.  

5.Vykonanie plnenia podľa tejto zmluvy a jeho prevzatie objednávateľom je povinný objednávateľ 

písomne potvrdiť. 

Článok III. 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY: 

1. Za činnosti pracovnej zdravotnej služby uvedené v článku I. bod 2 písm. a/ - f/ tejto zmluvy sa 

zmluvné strany dohodli na platbe vo výške 400 € - 1x za 24 mesiacov. Dodávateľ nie je platca DPH.  

V uvedenej cene sú zahrnuté všetky cestovné a režijné náklady. 

2. Ceny za služby uvedené v článku I., bod 2 písm. f/ a g/ tejto zmluvy budú dohodnuté zmluvnými 

stranami pred plnením týchto služieb a služby budú fakturované osobitne. 

3. Podkladom pre úhradu predmetu plnenia zmluvy podľa bodu 1. Článku III. bude faktúra vystavená 

1x 24 mesiacov a to vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po období, v ktorom boli poskytnuté 

služby podľa predmetu plnenia zmluvy. 

4. Podkladom pre úhradu predmetu plnenia zmluvy podľa bodu 2. Článku III. bude faktúra vystavená 

vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom boli poskytnuté služby podľa predmetu 

plnenia zmluvy. 

5. Vystavené faktúry sú splatné vždy do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na účet 

dodávateľa uvedený v tejto zmluve. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má 

dodávateľ právo na úrok z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka. 
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6. V prípade, ak objednávateľ neuhradí  splatnú faktúru, je dodávateľ oprávnený prerušiť 

poskytovanie služieb v zmysle tejto zmluvy, čo sa nebude považovať za porušenie zmluvných 

povinností. 

Článok IV. 

POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1.  Dodávateľ je povinný dohodnuté všetky činnosti v čl. I pre objednávateľa vykonávať svedomite a 
zachovávať mlčanlivosť o veciach objednávateľa, o ktorých sa dozvie pri plnení úloh a to aj po dobe 
platnosti tejto zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje zaobchádzať dôverne so všetkými informáciami 
o objednávateľovi, a to aj vtedy, ak sú tieto informácie už všeobecne známe. 

2. Dodávateľ je povinný pri výkone svojej činnosti podľa tejto zmluvy riadiť sa pokynmi objednávateľa a 
svoju činnosť podľa tejto zmluvy vykonávať v súlade s jeho záujmami. Zároveň je však povinný 
písomne upozorniť objednávateľa na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov, ktoré by mohli mať za 
následok vznik škody, inak za takúto škodu zodpovedá. Od pokynov objednávateľa sa môže dodávateľ 
odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme objednávateľa a dodávateľ nemôže včas dostať 
jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však dodávateľ nesmie od pokynov odchýliť, ak to zakazuje 
objednávateľ. Ak dodávateľ po písomnom upozornení objednávateľa na zrejmú nevhodnosť jeho 
pokynov, ktoré by mohli mať za následok vznik škody, tieto pokyny nezmení, dodávateľ za takúto 
škodu nezodpovedá. 

3. Dodávateľ je povinný uchovávať doklady a iné veci, ktoré v súvislosti so svojou činnosťou nadobudol 
od objednávateľa alebo od tretích osôb, a najneskôr po ukončení trvania tejto zmluvy, inak vždy na 
požiadanie objednávateľa, je povinný ich odovzdať objednávateľovi. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje navrhnúť optimálne riešenie zistených nedostatkov a po dohode  
s objednávateľom spolupracovať na ich odstraňovaní. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi zoznam objektov, prevádzok, pracovísk a 
zamestnancov; zároveň sa zaväzuje oznamovať bezodkladne objednávateľovi aktuálne zmeny 
týkajúce sa organizácie. 

6.  Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť dodávateľa so svojimi priestormi a činnosťou, umožní mu výkon 
prác podľa predmetu zmluvy. 

7. Objednávateľ odovzdá dodávateľovi veci a informácie, ktoré sú potrebné na riadny výkon pracovnej 
zdravotnej služby. 

8. Objednávateľ včas uhrádza dodávateľovi dohodnutú cenu za práce uvedené v čl. I, ak dodávateľ 
k termínu fakturácie riadne splnil všetky záväzky, ku ktorým ho táto zmluva zaväzovala. 

9. Objednávateľ berie na vedomie, že riadne a včasné plnenie povinností dodávateľa závisí na riadnom a 
včasnom poskytnutí súčinnosti objednávateľom. 

10. Objednávateľ umožní vstup dodávateľovi pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy do priestorov 
a objektov spoločnosti a poskytne mu požadovanú dokumentáciu. 

11. Objednávateľ zabezpečí vedenie zákonom stanovenej a dodávateľom vypracovanej dokumentácie v 
oblasti PZS a jej prehľadnú archiváciu podľa pokynov dodávateľa. 

12. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou 
dodávateľa. 

13. Dodávateľ nezodpovedá za neodstránené nedostatky, ktorých odstránenie patrí do výlučnej 
kompetencie objednávateľa, pokiaľ bol objednávateľ dodávateľom preukázateľne na ne upozornený. 
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14. Objednávateľ úzko spolupracuje s dodávateľom pri vykonávaní činnosti, ktoré sú predmetom tejto 
zmluvy. 

15. Objednávateľ je povinný preukázateľne informovať dodávateľa o každej zmene pracovných 
podmienok na niektorom z pracovísk, ako aj o každej technologickej alebo akejkoľvek inej zmene 
(napr. zavedenie novej technológie, nového pracovného postupu), ktorú objednávateľ vykonal na 
niektorom zo svojich pracovísk, ktorá môže mať za následok zmenu pracovných podmienok na 
danom pracovisku. Zmluvné strany bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia podľa 
predchádzajúcej vety dohodnú prípadné podrobnosti o splnení záväzkov dodávateľa podľa tejto 
zmluvy vo vzťahu k pracovisku, ktorého sa oznámená zmena týka. . 

16. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť príslušné podmienky v priestoroch objednávateľa pre 
kvalifikované vykonávanie jednotlivých činností. 

17. Preukázateľne ihneď nahlásiť dodávateľovi kontrolu zo strany štátneho odborného dozoru (Úrad 
verejného zdravotníctva, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Inšpektorát práce). 

 Zmluvné strany sú si vedomé, že v slovenskej republike je trestným činom ponúkanie,  poskytnutie 
alebo prijatie úplatku. 

18. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach 
a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie  v súlade 
s protikorupčnými zákonmi. 

19. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať nasledovné protikorupčné zásady: 

 a) neposkytovať alebo neponúkať žiadne plnenie s cieľom presadiť svoj zámer či získať preňho súhlas, 
podporu alebo povolenie, ak má príjemca právnu zodpovednosť alebo je v postavení, v rámci ktorého 
je schopný toto konanie ovplyvniť. Neposkytovať platby niekomu, kto zabezpečuje administratívny 
proces, za účelom uľahčenia alebo urýchlenia realizácie tohto procesu, 

 b) neposkytovať alebo neponúkať platby zástupcom, zákazníkom, zmluvným partnerom, 
dodávateľom alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich), ktoré by boli inak 
ponúknuté, 

 c) neprijať od tretích osôb platby, ktoré majú viesť z Vašej strany k uzatvoreniu  zmluvy alebo prijatiu 
iného záväzku alebo ich uzatvorenie či prijatie za výhodnejších  podmienok  ako tie, ktoré by boli inak 
akceptované, 

 d) odmietať akékoľvek formy korupcie alebo úplatkárstva. 

Článok V. 

MLČANLIVOSŤ 

1. Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej zmluvnej 
strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana“) a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek informáciám 
obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej, personálnej, 
hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne 
neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa 
ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú 
predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutá zmluvná strana 
týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „dôverné 
informácie“).  

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení  
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a) budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú s dôvernými 

informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto dôverné informácie bez výslovného 

predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej 

osobe neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba alebo iného nevyužiť,  

b)  použijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie 

účelu podľa tejto zmluvy, pričom sa uvedené povinnosti zaväzujú vykonávať so všetkou potrebnou 

odbornou starostlivosťou. 

Článok VI. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. V súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov týmto objednávateľ udeľuje 
dodávateľovi poverenie na spracovávanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré získa alebo získal za 
účelom plnenia predmetu tejto zmluvy. Za uvedeným účelom je dodávateľ oprávnený osobné údaje 
získavať, zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať ich, meniť, prehliadať, ako aj vykonávať ďalšie 
operácie s nimi, ktoré sú nevyhnutné na plnenie predmetu záväzkového vzťahu medzi ním a 
objednávateľom. 

2.  Dodávateľ sa zaväzuje osobné údaje dotknutých osôb, ktoré získal za účelom plnenia predmetu tejto 
zmluvy zabezpečene uchovávať v elektronickej ako aj papierovej forme s obmedzeným prístupom 
tretích osôb. Tieto osobné údaje bude chrániť pred odcudzením, stratou, poškodením, 
neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Dodávateľ je ďalej povinný zachovávať 
mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracováva v mene objednávateľa. Povinnosť mlčanlivosti trvá 
aj po ukončení ich spracovania. 

3.  Dodávateľ je oprávnený osobné údaje dotknutých osôb poskytovať a sprístupňovať ďalším subjektom 
len s písomným súhlasom objednávateľa. 

4.  Dodávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania záväzkového 
vzťahu medzi ním a objednávateľom. Po uplynutí uvedenej doby je dodávateľ povinný zlikvidovať 
akékoľvek osobné údaje v elektronickej ako aj papierovej forme, ako aj ich kópie zhotovené 
akýmkoľvek spôsobom a uchované na akomkoľvek druhu záznamového média. 

 

Článok VII. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

1. Dodávateľ prehlasuje, že spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na výkon zmluvne 

dohodnutých činností a v prípade, že by z akýchkoľvek dôvodov stratil spôsobilosť na ich výkon, 

oznámi túto skutočnosť bez prieťahov objednávateľovi a objednávateľ je oprávnený v tomto prípade 

od zmluvy odstúpiť. 

 

Článok VIII. 

TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú počnúc dňom 22.11.2021. 

3. Platnosť zmluvy je možné ukončiť:  
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a/ písomnou dohodou zmluvných strán,  

b/ výpoveďou,  

c/ odstúpením od zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

ktoroukoľvek zo zmluvných strán alebo z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve. 

4. Vypovedať zmluvu je oprávnená ktorákoľvek zmluvná strana a to bez uvedenia dôvodov, pričom 

výpovedná lehota je 2 kalendárne mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.  

5. Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že: 

a/ nedodržanie termínu, časového intervalu a obsahu plnenia zmluvy, 

b/ nedodržanie doby splatnosti faktúr, 

c/ odmietnutie alebo nevykonanie dohodnutej súčinnosti objednávateľa na písomnú výzvu 

dodávateľa. 

6. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ poruší niektorú z 

dohodnutých zmluvných podmienok a stav neodstráni ani do 30 kalendárnych dní po doručení 

písomnej výzvy objednávateľa.  

7. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy 

druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla.  

Článok IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 

1. Zmluvu možno zmeniť iba výslovným obojstranným zmluvným dojednaním, podpísaným 

oprávnenými zástupcami oboch strán. To sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu 

predmetu plnenia alebo jeho rozšírenia nad rámec  tejto zmluvy. Zmeny kontaktných údajov a osôb 

možno meniť bez potreby zmeny zmluvy na základe písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch /2/ exemplároch, pričom objednávateľ obdrží jeden /1/ 

exemplár a dodávateľ obdrží jeden /1/ exemplár.  

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, zmluvné dojednania sú im jasné a zrozumiteľné 

a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy. 

 

 

Za objednávateľa:     Za dodávateľa: 

 

 

 

Vo Zvolene, dňa 22.11.2021   Vo Zvolene,  dňa 22.11.2021  


