Číslo zmluvy: 19/2015

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PRACOVNEJ
ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
(uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
1.

Poskytovateľ:

2. Objednávateľ:

ENSARA, s.r.o.
sídlo: Štefánikova 1460/12, Piešťany 921 01
štatutárny orgán: Ing. Jozef Šimončič - konateľ
IČO: 36 788 457
IČ DPH: SK2022390678
DIČ: 2022390678
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel: Sro, vložka č. 20181/T
bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
(ďalej poskytovateľ)
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
sídlo: Školská 19, 921 01 Piešťany
štatutárny orgán: JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD. MBA - konateľ
IČO: 36 232 700
IČ DPH: SK2020170031
DIČ: 2020170031
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel Sro, vložka číslo 11528/T
bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
(ďalej objednávateľ)

uzavierajú túto zmluvu o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu
objednávateľovi ako zamestnávateľovi v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z., zákonom
č. 124/2006 Z. z., s vyhl. MZ SR č. 208/2014 Z. z. a podmienkami dohodnutými v tejto
zmluve a záväzok objednávateľa platiť poskytovateľovi za zabezpečovanie pracovnej
zdravotnej služby dohodnutú odplatu.
2. Poskytovateľ zabezpečí pracovnú zdravotnú službu v rozsahu:
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a) zhodnotenie pracovného prostredia a pracovných podmienok z pohľadu platnej
legislatívy,
b) identifikácia škodlivých faktorov pri práci a v pracovnom prostredí, ich analýza
a posúdenie rizika,
c) kategorizácia pracovných činností podľa vyhl. MZ SR č.448/2007 Z. z.,
d) poskytovanie poradenstva pri zosúladení pracovných podmienok s platnou
legislatívou,
e) organizovanie systému poskytovania prvej pomoci a oboznamovania zamestnancov
v poskytovaní prvej predlekárskej pomoci raz za 2 roky,
f) oboznamovanie a informovanie zamestnancov podľa monitoringu na pracoviskách
a v zmysle požiadaviek objednávateľa,
g) dohliadanie na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou,
h) vypracovanie potrebnej dokumentácie.
Článok II.
Práva a povinnosti účastníkov
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby uvedené v čl. I. na pracovisku pracovnej
zdravotnej služby ENSARA, s.r.o., Štefánikova 1460/12, Piešťany 921 01 a na
pracoviskách objednávateľa, a to podľa písomných požiadaviek objednávateľa.
2. Poskytovateľ zabezpečí výkon odborných služieb uvedených v čl. I vlastnými odbornými
pracovníkmi alebo zmluvnými odbornými pracovníkmi.
3. Predmetom tejto zmluvy o zdravotnej pracovnej službe nie je objektivizácia faktorov
pracovného prostredia a lekárske prehliadky.
4. Pri zabezpečovaní záväzku podľa tejto zmluvy je poskytovateľ povinný:
- postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou
- uskutočňovať činnosť, na ktorú sa touto zmluvou zaviazal, podľa pokynov
objednávateľa a v súlade s jeho záujmami, pokiaľ tieto nie sú v rozpore s platnou
legislatívou SR
- poskytovateľ sa môže odchýliť od požadovaných a dohodnutých činností len ak je
to nevyhnutné v záujme objednávateľa
- upozorniť objednávateľa na možné ťažkosti pri plnení zmluvných povinností
a vynaložiť všetko úsilie na ich odstránenie.
5. Zriadením pracovnej zdravotnej služby, resp. plnením úloh pracovnej zdravotnej služby
dodávateľským spôsobom poskytovateľom služby nie sú dotknuté povinnosti
zamestnávateľa - objednávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ani jeho
zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnanca pri práci podľa §
21 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6. Objednávateľ je povinný:
- odovzdať včas poskytovateľovi na požiadanie všetky veci, dokumenty a informácie,
ktoré sú potrebné na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podľa tejto zmluvy,
pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať poskytovateľ,
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-

poskytovať poskytovateľovi súčinnosť a v prípade potreby sa s ním dohodnúť na
ďalšom postupe,
informovať poskytovateľa o všetkých závažných skutočnostiach týkajúcich sa
zabezpečovania pracovnej zdravotnej služby, ktorá je predmetom tejto zmluvy.
Článok III.
Odplata a úhrada nákladov

1. Objednávateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi za garanciu pracovnej zdravotnej služby
odplatu vo výške 150,-- € (slovom: jednostopäťdesiat eur)/mesačne a to vždy najneskôr do
štrnásteho dňa nasledujúceho mesiaca, ako odplatu paušálnu, pričom táto paušálna odplata
patrí poskytovateľovi v plnej výške za každý začatý mesiac.
2. V odplate podľa ods. 1 nie je zahrnutá odplata za vypracovanie prevádzkových
poriadkov, odborné školenia prvej pomoci, všeobecné školenia prvej pomoci
a posudzovanie zdravotných rizík.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude účtovať služby poskytnuté nad rámec
tejto zmluvy samostatnou faktúrou po vzájomnej konzultácii dohodnutou cenou.

Článok IV.
Doba účinnosti zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Účinnosť tejto zmluvy môže skončiť na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán
alebo na základe písomnej výpovede hociktorej zmluvnej strany. V prípade uzavretia
dohody o skončení účinnosti tejto zmluvy skončí účinnosť tejto zmluvy dňom, ktorý si
zmluvné strany v takejto dohode dohodli. Vypovedať túto zmluvu môžu obe zmluvné
strany, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu výpovede, ďalej
výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď sa
považuje za doručenú jej prevzatím. V prípade výpovede sa skončí účinnosť tejto zmluvy
uplynutím výpovednej doby, ktorá je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom výpoveď bola druhej strane doručená.
Článok V.
Zachovávanie mlčanlivosti
1. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, súvisiacich s predmetom zmluvy. Je povinný zachovávať mlčanlivosť o prevádzkových a priestorových
pomeroch objednávateľa a o ďalších skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s realizáciou
predmetu tejto zmluvy dozvie.
2. Poskytovateľ je povinný dodržiavať interné predpisy objednávateľa, s ktorými bude
objednávateľom preukázateľne oboznámený, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.
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z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
3. Zachovanie mlčanlivosti platí i po ukončení zmluvného vzťahu bez časového
obmedzenia.
Článok VI.
Sankcie
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby riadne a včas podľa tejto zmluvy, je poskytovateľ
oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania v zákonnej výške.
Článok VII.
Ochrana osobných údajov
1. Poskytovateľ je oprávnený použiť jemu poskytnuté osobné údaje výhradne len na účely
nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Poskytovateľovi môžu byť poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul,
dátum narodenia, miesto narodenia, miesto trvalého alebo prechodného pobytu.
Bezodkladne po zániku záväzkov, na splnenie ktorých je nevyhnutné spracúvanie
osobných údajov poskytnutých poskytovateľovi objednávateľom, je poskytovateľ povinný
všetky jemu poskytnuté osobné údaje zlikvidovať.
3. Poskytovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky bezpečnostné a iné opatrenia nevyhnutné na
to, aby ním spracúvané osobné údaje podľa tejto zmluvy boli chránené pred poškodením,
zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo
zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými spôsobmi spracúvania a zaväzuje sa
udržiavať tieto opatrenia počas celej doby spracúvania osobných údajov na základe tejto
zmluvy.
Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy, uzavreli ju na
základe svojej slobodnej a vážnej vôle, táto zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni
ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že si túto
zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné
podpisy.
2. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia ustanoveniami v tejto zmluve. Vo
veciach, ktoré nie sú podrobne upravené v tejto zmluve platia ustanovenia Obchodného
zákonníka a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení
neskorších predpisov.
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3. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že ich zmluvné prejavy sú dostatočne
zrozumiteľné a určité, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený
v predpísanej forme.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu, ak jej jednotlivé ustanovenia neumožňujú
niečo iné, je možné meniť len písomnou formou, a to na základe vzájomného súhlasu
oboch zmluvných strán.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom 31. 10. 2015 stráca platnosť Mandátna zmluva č.
24/2007, zo dňa 31. 10. 2007 a Dodatok č. 1 k tejto zmluve zo dňa 01. 06. 2008.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán, účinnosť nadobúda dňom 01. 11. 2015, po jej zverejnení na webovom
sídle objednávateľa (§ 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka).
7. Zmluva je vyhotovená v troch origináloch, pričom objednávateľ obdrží dva originály
a poskytovateľ jeden originál.

Piešťany, 30. 10. 2015

Poskytovateľ

Objednávateľ

podpísané

podpísané

................................................................
Ing. Jozef Šimončič
konateľ

...............................................................
JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD. MBA
konateľ
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