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ZMLUVA PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA č.ZD122307130101 

O poskytovaní služieb podľa ust. §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.,Obchodného zákonníka  

(ďalej iba ako „ZMLUVA“) 

                             ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ:   

Názov spoločnosti Obec Zemplínske Jastrabie 

Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie 

IČO 00332216 

DIČ / DIČ DPH 2020773634 

Číslo vložky OR / ŽR  

Bankové spojenie  

Zastúpenie RNDr. Daniel Kenderka 

kontakt 0915 845 880 

Poskytovateľ 

Názov spoločnosti PARTNERS GDPR s.r.o. 

Sídlo Čínska 2529/14, 040 13 Košice 

IČO 53661915 

DIČ / DIČ DPH 2121455138 

Číslo vložky OR  51120/V 

Bankové spojenie SK3575000000004029313068 

Zastúpenie Ing. Veronika Bodnáriková 

kontakt  0917517629, partnersgdprsro@gmail.com 

 
I. PREDMET ZMLUVY 

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „PZS“) 
dodávateľským spôsobom pre zamestnancov objednávateľa, ktorí vykonávajú práce zaradené 
do kategórie 1 alebo 2 (dohľad nad pracovnými podmienkami v súlade s §30 ab zákona 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VZ“) 

 
X Správa z hodnotenia 
X Kategorizácia 
X Posúdenie zdravotných rizík 
 

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. Poskytovateľ je právnická osoba, ktorá na základe oznámenia Úradu verejného 
zdravotníctva SR číslo v evidencii ÚVZ SR OPPL/9225/2022 v súlade s touto zmluvou bude 
u objednávateľa vykonávať niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby.   Účelom 
poskytovania pracovnej zdravotnej služby je vykonávanie zdravotného dohľadu pre 
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zamestnancov Objednávateľa, poskytovanie odborných a poradenských činnosti 
objednávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. 
Pracovnú zdravotnú službu bude Poskytovateľ vykonávať v rámci svojho oprávnenia, pre 
zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 (dohľad nad 
pracovnými podmienkami v súlade s §30 ab zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Objednávateľ zamestnáva zamestnancov, ktorých práce sú v zmysle Zákona o ochrane 

verejného zdravia zaradené do prvej alebo druhej kategórie (ďalej len „Zamestnanci“). 

V zmysle § 30a ods. 4 písm. d) Zákona o ochrane verejného zdravia má Objednávateľ záujem 

zabezpečovať vykonávanie pracovnej zdravotnej služby pre Zamestnancov dodávateľským 

spôsobom.                                               

 3.  Zmluvné strany prehlasujú, že údaje v celom článku zmluvy sú v úplnom súlade 

s príslušnými zápismi v obchodnom registri. Zmluvné strany prehlasujú, že osoby uvedené 

v zmluve majú oprávnenie a sú oprávnené konať v mene spoločnosti a podpisovať zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny identifikačných údajov v zmysle §3 
Obchodného zákonníka si bezodkladne navzájom oznámia.  Ak by došlo k nesplneniu tejto 
povinnosti povinná zmluvná strana bude niesť plnú zodpovednosť za škody vzniknuté 
z takéhoto konania.                  

4.Objednávateľ prehlasuje a zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že sa plne oboznámil 
s predmetom zmluvy a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť zmluvy a sú objednávateľovi zasielané na ním uvedenú e-mailovú 
adresu.                                    

  5. Zmluvné strany vyhlasujú, že pred podpisom si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu 
úplne porozumeli a nemajú proti nej žiadne námietky o čom svedčí aj podpis zmluvných strán. 

 

III. ROZSAH A SPÔSOB POSKYTOVANIA SLUŽIEB 
 

1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby na úseku PZS v tomto rozsahu: 

    a. Posudzovať zdravotné riziko z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na 

základe tohto posúdenia vypracovať pre Objednávateľa posudok o riziku s kategorizáciou prác 

z hľadiska zdravotného rizika. Ak Poskytovateľ posudzuje zdravotné riziko podľa § 30 ods. 1 

písm. c) zákona o VZ a nezistí zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na 

mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, vypracuje pre 

Objednávateľa písomný záznam o posúdení rizika 

      b. Navrhovať Objednávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika 

a upozorňovať ho na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika 
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    c. Poskytovať Objednávateľovi poradenstvo zamerané na: − plánovanie a organizáciu práce 

a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsob 

výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, − ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom 

faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú 

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

     d. Zúčastňovať sa na: − zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových 

zariadení a technológií z hľadiska ochrany zdravia, − organizovaní vzdelávania vybraných 

zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdelávaní vybraných zamestnancov na 

poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci činnosti PZS je aj poskytovanie poradenstva a 

evidencia zamestnancov mandanta, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, v 

súlade s § 30 ods. 1 písm. j) a písm. k), ods. 2 a ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z .  

3. Presný termín vykonania činností uvedených v čl. 5 bude určený vzájomnou dohodou 

zmluvných strán.  

4. Predmetom Zmluvy nie sú merania faktorov práce a pracovného prostredia a vypracovanie 

prevádzkových poriadkov pre pracoviská Objednávateľa. 

IV. VZNIK ZMLUVY 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Účinnosť zmluva nadobúda od 13.07.2023, a to 

s platnosťou dňom podpísania zmluvnými stranami. Zmluvu je možné vypovedať ktorýkoľvek 

deň v roku s platnosťou výpovede k dňu výročiu zmluvy najneskôr však 3 mesiace pred 

výročím zmluvy.  

V. TRVANIE ZMLUVY 

1.Dohodnuté zmluvné obdobie predstavuje 12 mesačnú periódu/interval, počas ktorej 

poskytovateľ poskytuje služby v hodnote uvedenej v článku VI zmluvy a po ktorej uplynutí 

poskytovateľ vystaví daňový doklad na ďalšie zmluvné obdobie a to vopred minimálne 30 dní 

pred uplynutím zmluvného obdobia. Zmluvné obdobie priamo ovplyvňuje aj periódu 

opakovaných návštev poskytovateľa u objednávateľa a to v zmysle rozsahu služieb uvedených 

vo VOP. Výpovedná lehota je ktorýkoľvek deň v roku avšak najneskôr 3 mesiace vopred pred 

výročím zmluvy a výpoveď je akceptovaná k výročiu zmluvy. ( ďalej „VOP“) 

2. Poskytovateľ môže objednávateľovi umožniť odstúpenie od zmluvy mimo dohodnutých 

podmienok v bode V.Trvanie zmluvy bod 1 a to po písomnej žiadosti objednávateľa. 

Poskytovateľ si v tomto prípade vyhradzuje právo administratívnych nákladov v podobe 30% 

z fakturovanej sumy. 
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VI. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za služby PZS podľa tejto zmluvy vznik Poskytovateľovi nárok 

na odplatu vo výške 350,00 EUR bez DPH/12 mesiacov( niesme platcom DPH) 

2. Objednávateľ uhradí poskytovateľovi  odplatu podľa tohto článku do 7 dní odo dňa 

doručenia faktúry. Odplata sa považuje z uhradenú dňom pripísania čiastky na účet 

poskytovateľa. 

3.Objednávateľ uhradí odplatu poskytovateľovi prevodným príkazom na číslo účtu podľa 

faktúry, ktorú poskytovateľ vystaví nasledujúci deň po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými 

stranami. Poskytovateľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03% z fakturovanej sumy za 

každý deň omeškania, v prípade ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote podľa odstavca 

2.Dohodnutá odmena zahŕňa výkon vyššie uvedených služieb na nižšie uvedených 

prevádzkach objednávateľa. 

Názov prevádzky Adresa prevádzky činnosti 

   

   

   

   

 

Približný počet zamestnancov v deň uzatvorenia zmluvy: _____ 

V prípade zmeny zmluvne dohodnutých podmienok, zmeny výkonu „PZS“ na jednotlivých 

prevádzkach, a to v priebehu zmluvného vzťahu a tieto zmeny by zapríčinili poskytovateľovi 

nemožnosť riadne a včas plniť predmet zmluvy môže poskytovateľ od zmluvy okamžite 

odstúpiť. V prípade okamžitého odstúpenia od zmluvy poskytovateľom má poskytovateľ nárok 

na úhradu preukázateľných nákladov spojených s poskytovaním služieb do momentu 

odstúpenia. V prípade ak zistený nesúlad poskytovateľovi nebráni v riadnom a tiež včasnom 

plnení predmetu zmluvy, môže poskytovateľ od objednávateľa požadovať doplatenie rozdielu 

odmeny, ktorú by požadoval, ak by boli v predmete zmluvy rozdiely spomenuté včas, pri 

podpise zmluvy.                                      

VII. SLUŽBY POSKYTOVANÉ POSKYTOVATEĽOM 

Poskytovateľ za zaväzuje u objednávateľa zabezpečiť výkony „PZS“ vyššie objednané 

objednávateľom dodávateľským spôsobom prostredníctvom sprostredkovateľa a to v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

Poskytovateľ plní celý predmet tejto zmluvy spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. 
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IX. PRÁVA A POVINNOSTI 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby v súlade s platnými právnymi predpismi a to 

v úplnom súlade s touto zmluvou bez zbytočného odkladu. Činnosti sa vykonajú 

prostredníctvom odborných pracovníkov kvalifikovaných podľa jednotlivých osobitných 

predpisov.                                                                    

 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a to po 

uhradení faktúry objednávateľom následne. Poskytovateľ nemá povinnosť plniť predmet 

zmluvy skôr, ako objednávateľ pripíše predmetnú sumu poskytovateľovi na účet uvedený 

v záhlaví zmluvy. 

X. MLČANLIVOSŤ 

1. Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto Zmluvy prístup k informáciám týkajúcich sa 

druhej zmluvnej strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana“) a jej podnikania, najmä 

k akýmkoľvek informáciám prevádzkovej, 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.  

2. Na obce a iné subjekty zmluvné strany, ktoré sú na základe novely č. 382/2011 Z.z. 

Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. 

povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach sa článok tejto 

Zmluvy v bode VIII. mlčanlivosť bod 1. Nevzťahuje. 

 

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží jedno 

vyhotovenie. Za účelom vytvárania akýchkoľvek právnych nejasností sa zmluvné strany 

dohodli, že táto zmluva ruší a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvné vzťahy uzavreté 

písomne s objednávateľom, predmetom ktorých je poskytovanie služieb z oblasti pracovnej 

zdravotnej služby. 

Miesto Zemplínske Jastrabie   dátum 13.12.2022 Miesto Zemplínske Jastrabie   dátum 13.12.2022 

 
 
 
 
 
 

 

V zastúpení   
PARTNERS GDPR s.r.o. 

Objednávateľ  

 


