
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ  
PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY 

 
 

I. Zmluvné strany 
 
1.1 ALW, s.r.o. so sídlom: M. Benku 4016/23, 955 01  Topoľčany 
 IČO: 36 728 543 IČ DPH: SK2022309289 
 IBAN: SK36 1100 0000 0026 2583 1372 
 spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra 
 oddiel: Sro, vložka č. 19319/N 
 konajúca prostredníctvom: Ing. Ján Pálenik, konateľ 
   ďalej ako „dodávateľ“ 
 
a 
 
1.2  „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
 so sídlom: P.O. Hviezdoslava 66, 955 01  Topoľčany 
 IČO: 42 118 727 DIČ: 2022567723 (nie je plátca DPH) 
 IBAN: SK10 8180 0000 0070 0032 4613 
 konajúca prostredníctvom: Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 
    ďalej ako „odberateľ“  
 
uzavreli dnešného dňa v zmysle Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovnú zmluvu: 
 
 

II. Predmet zmluvy 
 
2.1 Dodávateľ sa zaväzuje pre odberateľa zabezpečovať výkon pracovnej zdravotnej služby (ďalej len 
„PZS“) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a vyhlášky MZ SR č. 208/2014 Z.z. o podrobnostiach, 
rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o 
požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
2.2 Odberateľ môže vystaviť dodávateľovi po podpise tejto zmluvy plnú moc, ktorou ho poverí 
k zastupovaniu pri uskutočňovaní potrebných právnych úkonov, najmä podľa bodu 4.2.9 tejto zmluvy. Plná 
moc bude časovo obmedzená. 
2.3 Dodávateľ týmto vyhlasuje, že spĺňa všetky požiadavky potrebné na poskytovanie PZS podľa Zákona 
ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 
2.4 Odberateľ týmto vyhlasuje, že si je vedomý toho, že uzavretím tejto zmluvy nie je dotknuté plnenie 
jeho povinnosti v oblasti ochrany zdravia pri práci a jeho zodpovednosť za zabezpečenie ochrany zdravia 
zamestnancov pri práci. 
2.5 Odberateľ si nechá u dodávateľa po podpísaní tejto zmluvy vypracovať audit, ktorého výsledky budú 
písomne spracované v dokumente: „Protokol z auditu PZS zameraný na identifikáciu zdravotných 
rizík v spoločnosti „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany“. 
2.6 Cieľom auditu bude, aby sa dodávateľ v dostatočnom rozsahu a s odbornou starostlivosťou 
oboznámil s veľkosťou odberateľa ako organizácie, počtom zamestnancov, pracovnými podmienkami 
odberateľa, rozsahom, charakterom a rozložením faktorov práce a pracovného prostredia u odberateľa 
a z nich vyplývajúcich rizík v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ ďalej vyhlasuje, že závery auditu budú 
plne aplikované na predmet tejto zmluvy. 
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III. Práva a povinnosti odberateľa 
 

3.1 Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby mohol byť 
zabezpečený nerušený priebeh a výkon poskytovania PZS v súlade s touto zmluvou, a to najmä: 
a) poskytnutie dokumentov súvisiacich s výkonom PZS, poskytnutie organizačnej štruktúry odberateľa 
a iných skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie a výkon PZS, všetko v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, 
b) písomne prostredníctvom elektronickej pošty informovať dodávateľa o stave zamestnancov ku dňu 
účinnosti tejto zmluvy a následne mesačne o stave zamestnancov k 1. dňu kalendárneho mesiaca, 
najneskôr však v posledný pracovný deň príslušného mesiaca vrátane mesačného písomného 
nahlasovania zmien v organizačnej štruktúre s uvedením nasledovných údajov: 

- Priezvisko, meno, titul zamestnanca  
- Dátum narodenia zamestnanca 
- Dátum nástupu / skončenia pracovného pomeru zamestnanca 
- Dátum nástupu po materskej dovolenke zamestnanca 
- Dátum preradenia zamestnanca  
- Druh pracovného zaradenia zamestnanca 

Adresa elektronickej pošty dodávateľa na účely tohto ustanovenia je: centrala@alw.sk    
 
c) umožnenie vstupu do prevádzkových priestorov odberateľa za účelom poskytovania PZS v súlade 
s touto zmluvou, 
d) predloženie dodávateľovi zoznamu zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke 
vo vzťahu k práci (ďalej len „LPP“), 
e) organizačné a technické zabezpečenie plynulého výkonu prác PZS, najmä zabezpečenie účasti 
zamestnancov na LPP v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, 
f) zabezpečenie súčinnosti zmluvných strán vrátane bezpečnostnotechnickej služby a komisie BOZP, 
g) zabezpečenie povinného alebo odporúčaného očkovanie zamestnancom, ktorí sú alebo môžu byť pri 
práci exponovaní biologickým faktorom, proti ktorým nie sú imúnni, ak je k dispozícii účinná očkovacia 
látka.  

 
3.2 Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia  zákona č. 18/2018 Z.z. v  platnom znení o ochrane 
osobných údajov a  použiť osobné údaje, resp. údaje získané z výkonu, alebo pri výkone PZS len na 
úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom predmetu tejto zmluvy. Odberateľ sa zaväzuje zachovávať 
mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sú predmetom obchodného a lekárskeho tajomstva a o ktorých sa 
dozvie v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. Povinnosti mlčanlivosti sa môže odberateľ zbaviť iba 
na základe písomne udeleného súhlasu dotknutej osoby a na základe rozhodnutia príslušného štátneho 
orgánu, alebo ak to ustanovuje osobitný predpis. 
3.3 Odberateľ je oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi nárok na náhradu škody v prípade porušenia 
zmluvných povinností zo strany dodávateľa. Zodpovednosť za spôsobenú škodu sa spravuje § 420 a násl. 
Občianskeho zákonníka. 
3.4 Odberateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi dostatočný čas na plnenie odborných činností pri 
zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie potrebných 
preventívnych a ochranných opatrení. Pri určovaní dostatočného času odberateľ zohľadňuje veľkosť 
organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou 
zamestnancov. 
3.5 Povinnosti odberateľa podľa § 30 ods. 1,2,5 a 6 Zákona sa počas dočasného pridelenia vzťahujú aj 
na užívateľského zamestnávateľa vo vzťahu k dočasne prideleným zamestnancom. 

 
 

IV. Práva a povinnosti dodávateľa 
 

4.1 Dodávateľ je povinný odberateľovi vykonávať zdravotný dohľad najmä tým, že: 
a) hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich 
možného vplyvu na zdravie zamestnancov, 
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b) zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované 
účinky na zdravie, 
c) hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci a podieľa sa na 
vypracovaní posudku o riziku pre odberateľa, navrhuje odberateľovi opatrenia na zníženie alebo 
odstránenie rizika, 
d) vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, 
e) vypracúva návrhy na zaradenie do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, zmenu, alebo vyradenie 
prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, 
f) podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany 
zdravia, 
g) poskytuje primerané poradenstvo odberateľovi a zamestnancom pri: 
 plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a 
pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, 

 ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo 
technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať, 

 ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii, 
h) zúčastňuje sa na: 

 vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných 
podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska, 

 činnostiach spojených so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu, 

 rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou, 

 organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia  zamestnancov, 

 organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdeláva 
vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu, 

 zabezpečovaní rekondičného pobytu, 
i) spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného 
ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii, 
j) vykonáva LPP na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu, 
k) zabezpečuje povinné alebo odporúčané očkovanie zamestnancom, ktorí sú alebo môžu byť pri práci 
exponovaní biologickým faktorom, proti ktorým nie sú imúnni, ak je k dispozícii účinná očkovacia látka.  
  
4.2 Dodávateľ sa v súlade so Zákonom a Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
208/2014 Z.z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu PZS, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju 
vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť zaväzuje s náležitou odbornou starostlivosťou: 
 
4.2.1 Hodnotiť odberateľovi faktory práce, pracovného prostredia a pracovné podmienky, ktoré môžu 
ovplyvňovať zdravie zamestnancov, so zameraním na: 
a) identifikáciu zdravotných rizík z chemických, fyzikálnych, biologických, a iných faktorov práce 
a pracovného prostredia,  
b) sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia 
z hľadiska intenzity, trvania a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na zamestnancov a ich možných 
kombinovaných účinkov na zdravie, 
c) kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným zdraviu 
škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia. 
4.2.2 Poskytovať odberateľovi poradenstvo a navrhovať opatrenia z hľadiska ochrany zdravia 
zamestnancov so zameraním na: 
a) znižovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia, 
b) stav pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov, najmä dispozičné, priestorové 
a ergonomické riešenie pracoviska, vetranie, vykurovanie, osvetlenie z hľadiska vhodnosti na vykonávané 
pracovné činnosti a používané technológie, alebo plánované technológie, 
c) zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku, 
d) zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia pre zamestnancov, ktorými sú priestory na umývanie 
a sušenie pracovnej obuvi, pranie a sušenie pracovných odevov, ohrievarne a oddychové miestnosti, 
e) stravovanie zamestnancov, stravovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia z hľadiska dodržiavania 
požiadaviek ustanovených osobitnými predpismi, ak ich prevádzkuje odberateľ. 
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4.2.3 Vzdelávať vybraných zamestnancov odberateľa z poskytovania 1. pomoci v prípade, ak sa na tom 
zmluvné strany dohodli. Vzdelávanie môže vykonávať odborník PZS, ktorý absolvoval akreditovaný kurz 
inštruktorov prvej pomoci.   
4.2.4 Zúčastňovať sa na: 
a) vypracúvaní a vykonávaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov vrátane štúdii 
o vplyve práce, pracovných podmienok a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov, 
b) vypracúvaní informácií o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich 
zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce, ktoré je 
odberateľ povinný každoročne predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. 
4.2.5 Podieľať sa na výchove a vzdelávaní odberateľa a zamestnancov o ochrane a podpore zdravia pri 
práci, o problematike vplyvu práce, pracovných podmienok a faktorov pracovného prostredia na zdravie – 
výchova a vzdelávanie sú zamerané na možné príčinné súvislosti akútneho poškodenia zdravia alebo 
chronického poškodenia zdravia a poškodenia zdravia, ktoré sa môže prejaviť neskôr, na špecifické 
zmeny a nešpecifické zmeny zdravotného stavu a na prevenciu pred týmito možnými nepriaznivými 
účinkami na zdravie. 
4.2.6 Poskytovať informácie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
a) zamestnancovi o zdravotných rizikách pri práci a ochrane pred nimi, 
b) zamestnancovi a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby o výsledkoch 
vyšetrení jeho zdravotného stavu v súvislosti s expozíciou faktorom práce a pracovného prostredia 
a o záveroch posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu, 
c) odberateľovi o: 

 závere posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu formou lekárskeho posudku 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu, 

 opodstatnenosti preradenia zamestnanca na inú vhodnú prácu, ak je to potrebné, 

 záveroch zdravotného dohľadu vrátane skupinového biologického monitorovania expozície 
zamestnancov, 

d) zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a komisii bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci o: 

 skupinových výsledkoch posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu, 

 záveroch zdravotného dohľadu vrátane skupinového biologického monitorovania expozície 
zamestnancov, 

e) orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva o príčinách výskytu zdravotných rizík pri 
práci vrátane výsledkov individuálneho a kolektívneho posúdenia zdravotného stavu zamestnancov vo 
vzťahu k faktorom práce a pracovného prostredia. 
4.2.7 Písomne upozorňovať odberateľa, ak neplní povinnosti ustanovené všeobecne záväznými 
právnymi predpismi na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci, alebo ak nepostupuje v súlade so 
záverom lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. 
4.2.8 Viesť dokumentáciu o vykonávaní odborných činností. 
4.2.9 Spolupracovať pri výkone zdravotného dohľadu:  
a) s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu, 
b) s orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, 
c) so Sociálnou poisťovňou, 
d) so zdravotnými poisťovňami, 
e) s bezpečnostnotechnickou službou, 
f) s príslušnými orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, 
g) s orgánmi miestnej štátnej správy, 
h) s inštitúciami a pracoviskami, ktoré sa zaoberajú problematikou zdravia a bezpečnosti pri práci, 
i) so vzdelávacími ustanovizňami. 
4.3 Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v platnom znení a použiť osobné údaje, resp. údaje získané z výkonu, alebo pri výkone PZS len na úkony 
nevyhnutne súvisiace s výkonom predmetu tejto zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť 
o skutočnostiach, ktoré sú predmetom obchodného a lekárskeho tajomstva a o ktorých sa dozvie 
v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. Povinnosti mlčanlivosti sa môže dodávateľ zbaviť iba na 
základe písomne udeleného súhlasu dotknutej osoby a na základe rozhodnutia príslušného štátneho 
orgánu, alebo ak to ustanovuje osobitný predpis. 
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4.4 Dodávateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú odberateľovi porušením zmluvných povinností 
odberateľa podľa článku III. tejto zmluvy alebo odberateľom porušením ustanovení Zákona a iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti so zabezpečením ochrany zdravia zamestnancov 
pri práci. 
4.5 Dodávateľ je oprávnený uplatniť si voči odberateľovi náhradu vzniknutej škody v prípade porušenia 
zmluvných povinností zo strany odberateľa v zmysle článku III. tejto zmluvy. V prípade porušenia 
povinností zo strany odberateľa v zmysle bodu 3.1 písm. b) tejto zmluvy si navyše dodávateľ vyhradzuje 
právo vykonať fakturáciu výkonov PZS podľa predchádzajúceho fakturačného obdobia. 
4.6 Dodávateľ je oprávnený u odberateľa dodávateľským spôsobom zmluvne poveriť so súhlasom 
odberateľa: 
a) iného držiteľa oprávnenia na PZS vykonávaním určitých špecifických činností u tohto odberateľa 
vrátane výkonu LPP,  
b) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti výkonom LPP.  
 
 

V. Odplata a náhrady nákladov 
 
5.1 Odberateľ sa zaväzuje platiť za činnosť podľa článku IV. tejto zmluvy, okrem výnimiek, 
zadefinovaných v bodoch 5.2 a 5.3 tejto zmluvy, dodávateľovi paušálnu odplatu vo výške 100,00 € bez 
DPH mesačne bez ohľadu na počet zamestnancov zamestnávateľa, t.j. 120 € s DPH. 
5.2 Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že nasledovné výkony PZS sa budú spoplatňovať osobitne na 
základe cenníkov, ktoré tvoria prílohy k tejto zmluve:  
Cenník výkonov podľa bodu 4.1 písm. j) a cenník výkonov podľa bodu 4.2.3 tejto zmluvy tvorí prílohu č.1. 
Samotný výkon PZS podľa bodu 4.1 písm. k) nie je spoplatnený osobitne. Jeho cena je zahrnutá do ceny 
uvedenej v  bode 5.1. Osobitne je spoplatnená dostupná očkovacia látka.  
Cenník výkonov podľa bodu 4.2.1 písm. c) tejto zmluvy tvorí prílohu č.2. 
5.3 Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že cenník výkonov PZS v zmysle bodu 4.2.1 písm. b) tejto zmluvy 
bude predmetom osobitnej písomnej dohody a bude tvoriť prílohu č.3. 
5.4 Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi odplatu za vykonanie auditu v zmysle bodov 2.5 a 2.6 
tejto zmluvy a to vo výške, ktorá predstavuje sumu 0,00 € bez DPH.  
5.5 Dodávateľ vykoná fakturáciu raz mesačne, najneskôr však do pätnásteho dňa nasledujúceho 
mesiaca. Výška mesačnej faktúry sa počíta ako suma uvedenej v bode 5.1 plus úkony podľa bodu 5.2, 5.3 
a 5.4 tejto zmluvy a to tak, že sa vynásobí počet úkonov sadzbou z príslušného cenníka. Dodávateľ je 
povinný dodať ako súčasť faktúry zoznam úkonov, ktoré boli odberateľovi účtované podľa bodu 5.2, 5.3 
a 5.4 tejto zmluvy.  
Faktúra vystavená dodávateľom má splatnosť 30 dní odo dňa jej vystavenia.  
5.6 Odplata podľa bodov 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 tejto zmluvy sa rozumie bez DPH. Dodávateľ, platiteľ DPH 
vyúčtuje i príslušnú DPH vo výške stanovenej platným a účinným zákonom o DPH. 
5.7 Dodávateľ k fakturácii nebude účtovať cestovné náklady. 
5.8 V prípade, ak odberateľ neuhradí odplatu podľa bodov 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 tejto zmluvy v dohodnutej 
splatnosti, je dodávateľ od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od odberateľa úrok z omeškania 
podľa Obchodného zákonníka v platnom znení. 
5.9 Dodávateľ má voči odberateľovi nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov za službu nad rámec 
dojednaný touto zmluvou. Vynaloženie nákladov je povinný odberateľovi preukázať. Dohoda o vykonaní 
služby vrátane vyčíslenia nákladov na jej vykonanie sa bude riešiť formou očíslovaného dodatku k tejto 
zmluve pred zrealizovaním služby nad rámec dojednaný touto zmluvou. 

 

P.č. Druh výkonu 
Počet výkonov 

za rok 
Cena v € bez 

DPH za výkon 
Cena v € s DPH 

za výkon 
Cena spolu 
v € s DPH 

1.       Paušálna platba 24 100,00 120,00 2 880,00 

2. LPP vstupné 75   33,00   33,00 2 475,00 

3.     LPP periodické 75   33,00   33,00 2.475,00 

 SPOLU:    7 830,00 
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VI. Vypovedanie zmluvy 
 

6.1 Táto zmluva zaniká: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany a to aj bez udania dôvodu s trojmesačnou 
výpovednou dobou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola 
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, 
c) písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou v prípade, ak strana porušujúca 
svoju povinnosť porušenie tejto povinnosti neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej na 
jej odstránenie uvedenej v predchádzajúcej písomnej výzve, uskutočnenej zo strany oprávnenej 
požadovať jej plnenie. Zmluvný vzťah v tomto prípade končí posledným dňom v mesiaci, v ktorom bolo 
odstúpenie doručené. 
6.2 Po ukončení zmluvného vzťahu sa dodávateľ zaväzuje, len ak o to odberateľ požiada v dobe platnosti 
tejto zmluvy, vrátiť odberateľovi všetky doklady, ktoré od neho obdržal v súvislosti s výkonom PZS.  
6.3 Lehota na splnenie záväzku podľa bodu 6.2 tejto zmluvy je 10 pracovných dní po ukončení platnosti 
tejto zmluvy.  
6.4 Odberateľ sa zaväzuje splniť všetky záväzky, ktoré mu vznikli voči dodávateľovi v súvislosti s plnením 
výkonu PZS.  
 

 
VII. Záverečné ustanovenia 

 
7.1 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 
7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia Obchodným 
zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
7.3 Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou 
predovšetkým dohodou. 
7.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné 
ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, 
zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 
7.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom sa zmluvné 
strany dohodli, že účinnosť nadobúda dňom 1.4.2020. 
7.6 Táto zmluva je  uzatvorená na  dobu  určitú do 31.12.2021   alebo   do vyčerpania   finančného limitu 
7 830,00 eur s DPH, podľa toho čo nastane skôr od podpisu zmluvy. 
7.7 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch kópiách s platnosťou originálu, pričom dodávateľ obdrží jednu 
kópiu a odberateľ tri kópie. 
7.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto zmluva, tak ako bola vyhotovená, 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz 
čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
 
 

 
V Topoľčanoch, 11.03.2020 
 
 
........................................................                    ........................................................                     
za dodávateľa                                                               za odberateľa 
Ing. Ján Pálenik - konateľ spoločnosti                       Ing. Viera Bútorová – riaditeľka 
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Príloha zmluvy č.1 
 
    Cenník výkonov PZS: 

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci a školenie 1.pomoci 

P.č. Druh výkonu 
Cena 
v € 

1. ORL vyšetrenie vrátane audiometrie 20,00 

2. Vyšetrenie vestibulárneho aparátu 8,50 

3. Spirometria 11,00 

4. Očné vyšetrenie 15,00 

5. Perimeter 5,00 

6. Fotopletyzmografické vyšetrenie s chladovým testom podľa Rejska 35,00 

7. EKG 7,50 

8. Rádiogram hrudníka 13,00 

9. Močový sediment 3,50 

10. Tampón z rekta  10,00 

11. Zdravotný preukaz 6,00 

12. Odber krvi 5,00 

13. FW (sedimentácia červených krviniek) 5,00 

14. Krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov 5,00 

15. Pečeňové testy (GMT, AST, ALT) 7,00 

16. Glykémia 2,00 

17. Psychologické vyšetrenie  60,00 

18. 

*LPP - pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu (vstupná)  19,00 

*LPP - v súvislosti s výkonom práce (periodická) 19,00 

*LPP - po prerušení práce na 6 a viac mesiacov zo zdravotných dôvodov 19,00 

*LPP – mimoriadna 19,00 

*LPP - pri skončení pracovnoprávneho vzťahu zo zdravotných dôvodov (výstupná)  19,00 

*LPP - po skončení pracovnoprávneho vzťahu  19,00 

19. *LPP podľa bodu 18. vykonaná v ambulancií ALW, s.r.o., M. Benku 4016/23, Topoľčany  15,00 

20. Audiometria vykonaná v ambulancií ALW, s.r.o., M. Benku 4016/23, Topoľčany 15,00 

21. Spirometria vykonaná v ambulancií ALW, s.r.o., M. Benku 4016/23, Topoľčany  9,00 

22. Fotopletyzmografické vyš. vykonané v ambulancií ALW, s.r.o., M. Benku 4016/23, Topoľčany 25,00 

23. EKG vykonaná v ambulancií ALW, s.r.o., M. Benku 4016/23, Topoľčany       6,50 

24. Školenie 1. pomoci jedného zamestnanca  25,00 

*LPP - lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci       
 
V prípade nutností absolvovať výkon, ktorý nie je predmetom tejto prílohy č.1 zmluvy sa jeho cena určí dodatočne 
dohodou zmluvných strán. 
 

 
 
V Topoľčanoch, 11.03.2020 

 
........................................................                    ........................................................                     
za dodávateľa                                                               za odberateľa 
Ing. Ján Pálenik - konateľ spoločnosti                       Ing. Viera Bútorová – riaditeľka 
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Príloha zmluvy č.2 
 
 
 
  Cenník výkonov PZS: 

 Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným 
 zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia a prevádzkové poriadky 

 
 

P. č. Faktor Rozsah objektivizácie Cena v € 

1. Hluk 

1 - 5 meraní 80,00 / 1 meranie 

6  a viac meraní  70,00 / 1 merania 

Spracovanie protokolu 77,00 / protokol 

2. Umelé osvetlenie 
Meranie 25,0 / 1 merací bod 

Spracovanie protokolu 70,00 / protokol 

3. Vibrácie 
Meranie 185,00 / 1 meranie 

Spracovanie protokolu 70,00 / protokol 

4. 
Prašnosť -  
pevný aerosól 

1 - 2 merania 330,00 / 1 meranie 

3  a viac meraní 250,00 / 1 meranie 

Spracovanie protokolu 70,00 / protokol 

5. 
Mikroklimatické 
podmienky 

Relatívna vlhkosť, teplota, tlak, prúdenie vzduchu 65,00 / 1 hodina 

Spracovanie protokolu 70,00 / protokol 

6. Chemické faktory 

 
Odber 
 

1 - 4 merania 180,00 / 1 deň 

5 - 10 meraní 330,00 / 1 deň 

11 a viac  meraní  cena dohodou 

 
Analýza 
 

kovy, čpavok, formaldehyd 70,00 / 1 vzorka 

organické látky (rozpúšťadla) 150,00 / 1 vzorka 

Spracovanie protokolu   120,00 / protokol 

7. Analýza práce so zobrazovacou jednotkou 
15,00 / 1 pracovné 
miesto 

8. Posúdenie fyzickej, psychickej a senzorickej pracovnej záťaže  25,00 / 1 hod. 

9. 
Vypracovanie prevádzkového 
poriadku s posudkom o riziku,  
alebo vypracovanie posudku o riziku 

250,00 € / faktor (hluk, pevný aerosól, mikroklimatické 
podmienky, biologický faktor a pod.) 

250,00 €/ faktor (chemický - prípravky do 10 ks vrátane, 
ďalších 100,00 Eur za každých, aj začatých 10 ks).  

 
 
Ceny sú bez DPH. Vyššie uvedené ceny v prílohe č.2 zmluvy sú orientačné. V prípade záujmu vystaví 
odberateľ dodávateľovi písomnú objednávku v predpokladanom rozsahu. Konečná cena sa môže meniť 
v závislosti od konkrétnych podmienok.  
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V prípade nutností merať faktor, ktorý nie je predmetom tejto prílohy č.2 zmluvy sa jeho cena určí dodatočne 
dohodou zmluvných strán.  

 

V Topoľčanoch, 11.03.2020 
 
........................................................                    ........................................................                     
za dodávateľa                                                               za odberateľa 
Ing. Ján Pálenik - konateľ spoločnosti                       Ing. Viera Bútorová - riaditeľka 


