
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY 
uzavretá podľa § 2 6 9 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 30 zákona 

3 5 5 / 2 0 0 7 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

1. Zmluvné strany 

1.1. Poskytovateľ: 
Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
Zastúpený: 
Oprávnenie na výkon PZS: 

ICO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Obchodný register: 
(ďalej len „Poskytovateľ") 

1.2. Objednávateľ: 
Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
(ďalej aj ako „Objednávateľ") 

MED POINT, s. r. o. 
Hollého 1 4 , 9 0 3 01 SENEC 
MUDr. Alena Slobodová, konateľ 
Ing. Melánia Chovancová, na základe plnej moci 
č. OPPL - 8097/2007 - OJ vydané dňa 1.10.2007 Úradom 
verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky 
v Bratislave 
35 903 091 
SK2021885877 
2 0 2 1 8 8 5 8 7 7 
UniCredit Bank, a.s. 
1003028003/1111 
Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 33407/B 

Mesto Senec 
Mierové námestie, 903 01 SENEC 
Ing. Karol Kvál 
0 0 3 0 5 0 6 5 
2 0 2 0 6 6 2 2 3 7 
nie sme platcami DPH 
Prima Banka Slovensko a.s. 
6 6 0 2 8 2 7 0 0 2 / 5 6 0 0 

(spolu v ďalšom texte aj ako „zmluvné strany") 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby. 

2. Predmet zmluvy 

2.1. Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ je podľa § 30 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 
(ďalej aj ako „zákon 3 5 5 / 2 0 0 7 " ) povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad, 
ktorý je tvorený dohľadom nad pracovnými podmienkami a posudzovaním zdravotnej spôsobilosti 
na prácu a vzhľadom k tomu, že Poskytovateľ je osoba, ktorá má vydané oprávnenie na vykonávanie 
činností pracovnej zdravotnej služby č. OPPL - 8097/2007 - OJ. vydané Úradom verejného 
zdravotníctva Slovenskej Republiky v Bratislave dňa 1.10.2007 a má vydané povolenie na 
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, resp. má uzavreté platné zmluvy s poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti v rámci Slovenskej republiky a je plne spôsobilý zabezpečiť pre 
Objednávateľa splnenie povinností uvedených v ustanoveniach § 147 ods. 1 Zákonníka práce 
a ustanoveniach zákona 355/2007 sa zmluvné strany dohodli na uzavretí zmluvy o poskytovaní 
pracovnej zdravotnej služby (ďalej aj ako „zmluva PZS"), aby ňou upravili vzájomné práva 
a povinnosti v súvislosti so zabezpečovaním zdravotného dohľadu na pracoviskách objednávateľa. 

2.2. Poskytovateľ sa na jednej strane zaväzuje pre Objednávateľa zabezpečiť odborné a poradenské 
služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí 
dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom 
lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, pričom Objednávateľ sa na druhej strane 

Strana 1 z 7 



zaväzuje zaplatiť za to Poskytovateľovi odmenu vo výške a za podmienok uvedených v tejto zmluve 
PZS. 

3. Popis záväzku Poskytovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí pre Objednávateľa výkon pracovnej zdravotnej služby (ďalej aj ako „PZS") 
v nasledovnom rozsahu: 

3.1. Vykonanie periodickej analýzy rizík PZS, ktorý zahŕňa kontrolu a prípadnú aktualizáciu 
posúdenia a hodnotenia zdravotných rizík na základe identifikácie nebezpečenstiev, hodnotenie 
faktorov práce a pracovného prostredia a spôsobu vykonávania práce z hľadiska ich možného 
vplyvu na zdravie zamestnancov, spracovanie aktualizácie kategorizácie prác a návrhu 
preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci v zmysle platných právnych predpisov. 
Periodický audit bude uskutočnený minimálne jedenkrát za rok a pri každej podstatnej zmene 
pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategorizácie 
práce z hľadiska zdravotných rizík. 

3.2. Zdravotný dohľad nad prácou a pracovným prostredím v nasledovnom rozsahu: 

3.2.1. dohľad nad stavom pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov, 
3.2.2. zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné 

kombinované účinky na zdravie, 
3.2.3. hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, podieľanie 

sa na vypracovaní posudku o riziku pre Objednávateľa a príprava návrhov opatrení na 
zníženie, resp. odstránenie tohto rizika pre Objednávateľa, 

3.2.4. poskytnutie poradenstva a podpory na prispôsobovanie práce a pracovných podmienok 
zamestnancom z hľadiska ochrany ich zdravia, 

3.2.5. poskytnutie poradenstva Objednávateľovi a jeho zamestnancom v oblasti plánovania 
a organizácie práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk 
a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany ich zdravia, 

3.2.6. poskytnutie poradenstva Objednávateľovi a jeho zamestnancom pri ochrane zdravia pred 
nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa 
používajú, alebo sa plánujú používať, 

3.2.7. poskytovanie poradenstva Objednávateľovi a jeho zamestnancom v oblasti ochrany 
a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie práce, psychológie práce 
a ergonómie, 

3.2.8. spolupráca pri vypracovaní traumatologického plánu, 
3.2.9. spolupráca pri vypracovaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na 

zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo 
zdravotného hľadiska, 

3.2.10. spolupráca pri organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia 
zamestnancov, 

3.2.11. spolupráca pri činnostiach spojených so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú 
rehabilitáciu podľa osobitných predpisov, 

3.2.12. spolupráca pri rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení 
súvisiacich s prácou, 

3.2.13. zdravotno - hygienické konzultácie, 
3.2.14. určovanie profesií pre účely rekondičných pobytov vo vzťahu k vykonávanej práci vrátane 

ich náplne v spolupráci s Objednávateľom a účasť na zabezpečovaní rekondičných pobytov 
podľa osobitných predpisov, 

3.2.15. spolupráca pri príprave a spracovaní interných predpisov, 
3.2.16. spoluúčasť pri organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej 

pomoci, resp. psychickej prvej pomoci, 
3.2.17. spoluúčasť pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy zamestnancov v oblasti 

ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce 
a ergonómie, 

3.2.18. v prípade potreby komunikácia s miestne príslušným orgánom verejného zdravotníctva 
v rozsahu PZS. 
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3.2.19. realizácia jedného Dňa zdravia za kalendárny rok pre zamestnancov na pracovisku 
(rozsah aktivít PZS bude stanovený v zmysle dohody) 

3.3. Zabezpečenie školenia: „Zásady poskytovania prvej pomoci" pre vybratých zamestnancov 
(školenie je v rozsahu 4 vyučovacích hodín) a zahŕňa teoretickú a praktickú časť. 

3.4. Vypracovanie prevádzkových poriadkov podľa § 30 ods. 1 písm. g) zákona 3 5 5 / 2 0 0 7 . 

3.5. Dohľad nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou: 
3.5.1. sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov a posudzovanie ich zdravotnej 

spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného 
pracovného vzťahu, v súvislosti s výkonom práce, pred každou zmenou pracovného 
zaradenia, pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu 
a po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu zahŕňa 
zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok (ďalej aj ako LPP) vo vzťahu k práci 
v rozsahu vyžadovanom zákonom 355/2007 a s ďalšími príslušnými právnymi predpismi, 
a to predovšetkým: 
a) Základnej LPP vo vzťahu k práci: všeobecno - lekárske vyšetrenie s dôrazom na 

posúdenie stavu a funkcie orgánov a systémov, ktoré môžu byť nepriaznivo ovplyvnené 
danou prácou alebo pracovnými podmienkami, vyšetrenie krvného tlaku a pulzu, 
chemické vyšetrenie moča, vystavenie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na 
výkon danej pracovnej činnosti, 

b) Periodickej LPP vo vzťahu k práci: jej náplň je určená lekárom poskytovateľa na 
základe spracovanej kategorizácie pracovných činností a v súvislosti s platnou 
legislatívou, 

c) Mimoriadnej LPP vo vzťahu k práci: jej náplň je určená lekárom Poskytovateľa, 
d) Zabezpečenie ďalších odborných vyšetrení vo vzťahu k práci (napr. komplexné 

očné vyšetrenie, íyziatrické vyšetrenie pohybového aparátu, audiometrické vyšetrenie, 
laboratórne a iné). 

4. Popis záväzku Objednávateľa 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi odmenu za poskytovanie pracovnej zdravotnej 
služby v zmysle článku 6. tejto zmluvy PZS. 

4.2. Ďalšie povinnosti Objednávateľa: 

4.2.1. Objednávateľ zabezpečí súčinnosť zainteresovaných zložiek Objednávateľa vrátane 
bezpečnostno - technickej služby, príp. komisie BOZP. 

4.2.2. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny pracovných 
podmienok na niektorom z pracovísk, ktoré môžu ovplyvniť úroveň rizikových faktorov 
práce (napr. zmena dispozičného členenia výrobných priestorov, technologických 
postupov, zaradenie nových strojov alebo technologických celkov do výroby, zmenu 
organizačnej štruktúry a pod.). Zmluvné strany bez zbytočného odkladu po doručení 
oznámenia podľa predchádzajúcej vety dohodnú prípadné podrobnosti o splnení záväzkov 
Poskytovateľa podľa tejto zmluvy PZS vo vzťahu k pracovisku, ktorého sa oznámená zmena 
týka. 

4.2.3. Objednávateľ sa zaväzuje v úzkej súčinnosti s Poskytovateľom zabezpečovať účasť svojich 
zamestnancov na preventívnych lekárskych prehliadkach. Objednávateľ sa zaväzuje 
vyvinúť všetko potrebné úsilie na to, aby jeho zamestnanci dodržali dohodnuté termíny 
lekárskych preventívnych prehliadok, resp. vyšetrení vo vzťahu k práci na účel 
posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorých vykonanie bude Poskytovateľ 
zabezpečovať prostredníctvom vlastného zdravotného zariadenia, resp. pomocou svojich 
zmluvých zdravotných zariadení. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa z celkového počtu 
zamestnancov Objednávateľa preukázateľne objednaných na konkrétny termín vykonania 
lekárskej prehliadky/vyšetrenia nedostaví niektorý zo zamestnancov a ani túto skutočnosť 
nevysvetlí, resp. nezdôvodní, bude táto skutočnosť považovaná za podstatné porušenie 
tejto zmluvy PZS zo strany Objednávateľa. Poskytovateľ má vtákom prípade právo na 
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náhradu všetkej škody, ktorú v dôsledku takého porušenia zmluvy PZS utrpí. Ostatné práva 
založené podstatným porušením tejto zmluvy PZS tým nie sú dotknuté. 

4.2.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť aktuálny zoznam svojich zamestnancov vrátane ich 
pracovného zaradenia Poskytovateľovi a tento udržiavať v aktuálnom stave. Ku dňu 
podpisu tejto zmluvy PZS tvorí zoznam zamestnancov prílohu č. 1, ktorá je jej 
neoddeliteľnou súčasťou. 

4.2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude minimálne lx do roka aktualizovať zoznam 
zamestnancov uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy PZS a to najneskôr do 31. januára 
v danom kalendárnom roku. V prípade zmeny počtu zamestnancov nad 5% ročne je 
Objednávateľ povinný ihneď oznámiť túto skutočnosť povereným zástupcom 
Poskytovateľa. 

4.2.6. Objednávateľ je povinný počas trvania tejto zmluvy PZS uskutočňovať zdravotný dohľad 
nad prácou a pracovným prostredím podľa tejto zmluvy PZS iba prostredníctvom 
Poskytovateľa. V prípade, že bude Objednávateľ realizovať dohľad nad zdravím 
zamestnancov prostredníctvom iného dodávateľa (všeobecného lekára), ktorý nie je 
zmluvným partnerom Poskytovateľa, Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za 
výsledky posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, ktorí boli vyslaní na 
preventívnu prehliadku prostredníctvom iných dodávateľov a taktiež nenesie 
zodpovednosť za vznik prípadných chorôb z povolania u týchto zamestnancov. 

4.2.7. Objednávateľ je povinný poskytovať Poskytovateľovi po dobu trvania tejto zmluvy PZS 
všetku súčinnosť potrebnú na splnenie záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich z tejto 
zmluvy PZS, najmä je povinný poskytnúť dostatočný čas na plnenie odborných činností pri 
zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie 
potrebných preventívnych a ochranných opatrení Poskytovateľom. Pokiaľ Poskytovateľ 
nebude môcť splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy PZS z dôvodov neposkytnutia 
súčinnosti Objednávateľom, nie je Poskytovateľ v omeškaní so splnením svojich záväzkov. 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán 

5.1. Zmluvné strany sú v rámci vzájomnej spolupráce povinné sa navzájom informovať o všetkých 
podstatných skutočnostiach súvisiacich s realizáciou tejto zmluvy PZS a včas poskytnúť druhej 
strane podklady a informácie potrebné pre plnenie záväzkov a uplatnenie práv tejto zmluvy PZS. 

5.2. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa druhej 
strany a jej činnosti, vrátane informácií o jej klientoch, používaných prostriedkoch, využívaných 
predmetoch duševného vlastníctva a o informáciách, ktoré sa týkajú zdravotnej spôsobilosti 
zamestnancov Objednávateľa. 

5.3. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa tejto 
zmluvy PZS vrátane informácií o podmienkach a okolnostiach jej uzavretia, pričom bez výslovného 
písomného súhlasu druhej strany nie sú oprávnené žiadnu z predmetných skutočností akýmkoľvek 
spôsobom poskytnúť alebo sprístupniť tretej strane alebo ju zverejniť. Uvedený záväzok zmluvných 
strán trvá bez obmedzenia aj po zániku platnosti a účinnosti tejto zmluvy PZS vo vzťahu ku 
skutočnostiam, u ktorých nie je bez najmenších pochybností zrejmé, že sa stali verejne známymi 
z iného dôvodu. 

6. Cena za poskytnutie predmetu zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za jednotlivé výkony pracovnej zdravotnej služby bude stanovená 
nasledovne: 
6.1. v rozsahu bodov 3.1. a 3.2. je dohodnutá cena za poskytnutie služby vo forme mesačného 

paušálneho poplatku vo výške 2 0 0 €, slovom dvesto eur v prípade 192 zamestnancov zaradených 
do 1 a 2 kategórie práce pri zohľadnení minimálneho rozsahu výkonu tímu odborníkov PZS v súlade 
so zákonom 355/2007. K cene bude účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov. 
V prípade, že Objednávateľ bude požadovať od Poskytovateľa vykonanie služieb nad rámec služieb 
definovaných v bodoch 3.1. a 3.2. je cena takejto konzultácie stanovená vo výške 45 €, slovom 
štyridsaťpäť eur za jednu hodinu poskytnutia služby. K cene budú uplatnené a vyúčtované aj 
cestovné náklady vo výške 0 ,50 €, slovom päťdesiat centov, ktoré budú súvisieť so zabezpečením 
služby a taktiež bude účtovaná DPH - všetko v zmysle platných právnych predpisov. Cena 45 € za 
poskytnutie služby bude účtovaná za každú začatú hodinu. 
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6.2. v rozsahu bodu 3.3. vo výške 20 €, slovom dvadsať eur za školenie jedného zamestnanca. Cena 
podľa tohto bodu platí len pri minimálnom počte 10 zamestnancov na školení. V prípade menšieho 
množstva zamestnancov objednávateľa na školení bude Objednávateľovi fakturovaná cena školenia 
vo výške jedného tréningového dňa vo výške 2 0 0 €, slovom dvesto eur. K cene bude účtovaná DPH 
podľa platných právnych predpisov. 

6.3. v rozsahu bodu 3.4. vo výške 2 5 0 €, slovom dvestopäťdesiat eur za vypracovanie jedného 
prevádzkového poriadku. K cene bude účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov. 

6.4. v rozsahu bodu 3.5. je cena stanovená nasledovne: 
- Základná lekárska prehliadka vo vzťahu v práci - 20 €, slovom dvadsať eur za vyšetrenie 

jednej osoby, 
- EKG vyšetrenie - 10 €, slovom desať eur za vyšetrenie jednej osoby, 
- Periodická prehliadka, resp. Mimoriadna prehliadka - cena bude spresnená na základe 

rozsahu a po vzájomnej komunikácii medzi Objednávateľom a Poskytovateľom 

7. Platobné podmienky 

7.1. Poskytovateľ bude poskytnuté služby vyúčtovávať nasledovným spôsobom: 
a) v rozsahu bodu 6.1. - mesačné vyúčtovanie paušálu uvedeného v bode 6.1., 
b) v rozsahu bodu 6.2. - vyúčtovanie poplatku za zrealizované školenia zamestnancov podľa počtu 

zamestnancov, resp. tréningových dní po ich uskutočnení, 
c) v rozsahu bodu 6.3. - vyúčtovanie za vypracovanie prevádzkového poriadku hneď po jeho 

odovzdaní objednávateľovi, 
d) v rozsahu bodu 6.4. - raz mesačne vyúčtovanie cien jednotlivých prehliadok, resp. vyšetrení, po 

ich uskutočnení. 
7.2. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v lehote jej splatnosti, t. j. do 14 dní od jej vystavenia, 

pričom za deň úhrady sa považuje deň, keď sú finančné prostriedky pripísané na účet 
Poskytovateľa. 

7.3. Faktúra musí obsahovať všetky právnymi predpismi predpísané náležitosti daňového dokladu. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti, alebo Objednávateľ bude mať 
dôvodné pochybnosti o správnosti fakturácie, Objednávateľ je oprávnený faktúru bezodkladne 
vrátiť Poskytovateľovi spolu s písomným odôvodnením. 

7.4. Každá zmena ceny a rozsahu predmetu zmluvy musí byť vykonaná formou písomného dodatku 
k tejto zmluve a musí byť podpísaná obidvomi zmluvnými stranami. 

7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry je povinný 
zaplatiť Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0 ,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 
omeškania. 

8. Osobitné ustanovenia 

8.1. V prípade, že niektoré konkrétne podmienky spolupráce nie sú upravené v tejto zmluve PZS ani v 
osobitnej dohode, použijú sa podmienky výkonu pracovnej zdravotnej služby stanovené všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, a pokiaľ ich všeobecné záväzné predpisy neupravujú, použijú sa 
primerane podmienky uplatňované pri poskytovaní pracovnej zdravotnej služby Poskytovateľom 
pre iné porovnateľné subjekty. 

8.2. Písomnosť zaslaná zmluvnou stranou na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená v tejto 
zmluve PZS alebo na neskôr písomne oznámenú zmenu kontaktnej adresy, sa považuje za doručenú 
aj v prípade, ak adresát neprevezme zásielku ani do troch pracovných dní od jej uloženia na pošte, a 
to tretí deň od jej uloženia, alebo ak ju odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia. Pokiaľ sa 
zmluvná strana v čase predpokladaného doručenia nezdržuje na adrese uvedenej v tejto zmluve 
alebo písomne oznámenej zmene adresy, písomnosť sa považuje za doručenú tretím dňom jej 
uloženia na pošte. 

8.3. Vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 355/ 2007 Z.z. a ostatných záväzných právnych 
predpisov na území Slovenskej republiky. 

8.4. Zmluvné strany sa dohodli riešiť všetky sporné veci prednostne mimo súdnou cestou a to „výzvou 
na vyriešenie spornej veci". V tejto súvislosti je povinná každá zmluvná strana ustanoviť do dvoch 
pracovných dní po doručení výzvy svojho zástupcu pre riešenie sporných vecí a v lehote do piatich 
pracovných dní po doručení výzvy zaslať druhej zmluvnej strane návrh na riešenie spornej veci. 
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Lehota na odstránenie sporných vecí je max. 30 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, a začína 
plynúť odo dňa ustanovenia svojich zástupcov. K súdnemu riešeniu sa pristúpi, ak sa sporné veci 
nevyriešia mimo súdnou cestou. Ustanovenia ostatných odsekov tejto zmluvy PZS týmto nie sú 
dotknuté. 

8.5. Pokiaľ niektoré ustanovenie tejto zmluvy PZS je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 
nespôsobuje to neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Pokiaľ je to 
nevyhnutné pre riadnu realizáciu zmluvy, zmluvné strany sa v prípade podľa predchádzajúcej vety 
tohto odseku zaväzujú bezodkladne začať rokovania a následne uzavrieť dohodu o nahradení 
neplatného alebo neúčinného ustanovenia takým ustanovením, ktoré je svojím obsahom a účelom 
najbližšie neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu. 

8.6. V prípade, že sa po uzatvorení tejto zmluvy PZS zmení niektorý právny predpis, ktorý súvisí s jej 
predmetom alebo sa tento právny predpis zruší, zmluvné strany súhlasia s tým, že sa príslušná časť 
zmluvy PZS bude vykladať podľa toho právneho predpisu, ktorý zmenený alebo zrušený právny 
predpis nahradí, ak bude upravovať rovnaký predmet. Ak za zrušený právny predpis nebude prijatý 
nový právny predpis, ktorý by upravoval rovnaký predmet, bude sa na výklad príslušnej časti 
zmluvy PZS aplikovať právny predpis, upravujúci podľa možnosti najbližšiu podobnú problematiku 
v porovnaní s problematikou tvoriacou predmet tejto zmluvy PZS. 

8.7. Nároky zmluvných strán na prípadnú náhradu vzniknutej škody sa budú spravovať ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. Zmluvné strany týmto zároveň prehlasujú, že majú uzatvorené príslušné 
poistné krytie na podnikateľské činnosti uvedené v príslušnom obchodnom registri zmluvnej 
strany. 

9. Ustanovenia o spracovávaní osobných údajov 

9.1. Objednávateľ ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zamestnancov, uchádzačov 
o zamestnanie, spolupracujúcich osôb a ďalších osôb na podklade existencie pracovnoprávnych 
vzťahov (ďalej len ako „dotknuté osoby"). 

9.2. Poskytovateľ ako sprostredkovateľ má spracúvať osobné údaje dotknutých osôb za účelom 
zabezpečenia činností potrebných na plnenie svojich povinností súvisiacich s vykonávaním 
pracovnej zdravotnej služby podľa tejto zmluvy. Na tento účel Objednávateľ ako prevádzkovateľ 
požiadal Poskytovateľa ako sprostredkovateľa o spracovávanie osobných údajov dotknutých osôb 
a Poskytovateľ ako sprostredkovateľ s tým súhlasil za podmienok uvedených v tomto článku. Ak sa 
v tomto článku používa pojem prevádzkovateľ má sa tým na mysli Objednávateľ a ak sa v tomto 
článku používa pojem sprostredkovateľ má sa tým na mysli Poskytovateľ. 

9.3. Objednávateľ a Poskytovateľ vyhlasujú, potvrdzujú a zaväzujú sa pri plnení svojich záväzkov podľa 
tejto zmluvy PZS postupovať pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v súlade a za 
podmienok stanovených zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov ako aj v súlade s vykonávacími právnymi predpismi a súvisiacimi 
právnymi predpismi. 

10. Záverečné ustanovenia 

10.1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. 
10.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 

nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke objednávateľa. 
10.3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnou formou očíslovaných dodatkov podpísaných 

oboma zmluvnými stranami, pričom obdobne platí ustanovenie odseku 1 tohto článku. 
10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné zrušiť: 

a) písomnou výpoveďou doručenou jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane; výpovedná 
doba je 6 (šesť) mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
dni doručenia výpovede, 

b) dohodou zmluvných strán v písomnej forme, 
c) písomným odstúpením od zmluvy. 

10.5. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy PZS odstúpiť zaslaním písomného 
odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy PZS 
druhou zmluvnou stranou. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak niektorá zmluvná strana 
využije, či už v tejto zmluve PZS dohodnuté, alebo z príslušného zákona vyplývajúce právo odstúpiť 
od zmluvy, odstúpenie sa nedotýka nároku na zaplatenie v tejto zmluve dohodnutej zmluvnej 
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pokuty a/alebo úrokov z omeškania. V súvislosti s odstúpením od tejto zmluvy PZS sa strany 
odchylne od ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka dohodli, že po odstúpení od nej 
niektorou zmluvnou stranou sa plnenie, poskytnuté na jej základe jednou zmluvnou stranou a 
prijaté druhou zmluvnou stranou, nebude vracať (v tejto súvislosti si strany navzájom udeľujú, t.j. 
zmluvne jedna pre druhú konštituujú, časovo neobmedzené výlučné právo dispozície s výsledkami 
a úžitkami nimi poskytnutých plnení). Ďalej nezaniká nárok poskytovateľa na zaplatenie odmeny za 
plnenia podľa tejto zmluvy PZS, ktoré Poskytovateľ Objednávateľovi v súlade s touto zmluvou PZS 
poskytol (pracovnú zdravotnú službu, ktorú Poskytovateľ pre zamestnávateľa vykonával) a ktorú 
odmenu zamestnávateľ do okamihu odstúpenia od tejto zmluvy PZS Poskytovateľovi nezaplatil. 

10.6. Za podstatné porušenie tejto zmluvy Objednávateľom ako zamestnávateľom sa považuje najmä: 
a) neposkytnutie dostatočnej súčinnosti Poskytovateľovi, a to ani po písomnom upozornení zo 

strany Poskytovateľa, 
b) omeškanie Objednávateľa ako zamestnávateľa so zaplatením splatnej faktúry po dobu dlhšiu 

c) konanie, ktoré je za podstatné porušenie označené v niektorom z ustanovení tejto zmluvy PZS a 
d) konanie, ktoré možno pokladať za podstatné porušenie tejto zmluvy PZS s poukazom na ust. § 

345 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
10.7. Za podstatné porušenie tejto zmluvy Poskytovateľom sa považuje opakované neplnenie záväzkov 

Poskytovateľa podľa tejto zmluvy PZS, a to napriek písomnému upozorneniu zo strany 
Objednávateľa a tiež konanie Poskytovateľa, ktoré možno pokladať za podstatné porušenie tejto 
zmluvy PZS s poukazom na ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

10.8. Zmluvné strany sú povinné sa zdržať všetkých úkonov, ktoré by boli v rozpore s obsahom alebo 
účelom tejto zmluvy PZS. 

10.9. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi, ktorá vznikne v dôsledku porušenia 
záväzkov Poskytovateľa podľa tejto zmluvy PZS, ibaže preukáže, že porušenie záväzkov 
Poskytovateľa bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Objednávateľ nemá nárok 
na náhradu škody ak nesplnenie záväzku/záväzkov Poskytovateľa bolo spôsobené konaním 
Objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti, ktorú bol Objednávateľ povinný zabezpečiť. 
Predovšetkým Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorú Objednávateľ utrpí nedodržaním 
odporúčaní a/alebo návrhov, ktoré Poskytovateľ v rámci plnenia svojich záväzkov z tejto zmluvy 
PZS Objednávateľovi poskytne resp. nerealizovaním programov a/alebo postupov, ktoré 
Poskytovateľ Objednávateľovi poskytne. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za škodu, ktorá 
Objednávateľovi vznikne z dôvodu, že Objednávateľ nezabezpečí účasť svojich zamestnancov na 
školeniach, výchovných, vzdelávacích a akýchkoľvek iných kurzoch, školeniach, prednáškach 
a seminároch organizovaných Poskytovateľom, ako aj neúčasťou na zdravotných prehliadkach. 

10.10. Táto zmluva PZS je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. 
10.11. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu PZS a prijať záväzky zne j 

vyplývajúce. 
10.12. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavierajú slobodne, bez nátlaku, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, pred podpísaním si ju prečítali a úplne porozumeli jej obsahu, na znak 
čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

ako 15 dní, 

Prílohy: 
Príloha č. 1: Zoznam zamestnancov Objednávateľa ku dňu podpisu zmluvy PZS. 

VSenci, dňa 27.2.2015 V Senci, dňa 27.2.2015 

Poskvtovateľ: Objednávateľ: 
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