Rámcová zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v spojení
s ustanovením § 30a ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení
neskorších právnych predpisov
(ďalej len „zmluva“)
medzi
1. Poskytovateľom
sídlo:
zapísaným:
v mene ktorého koná:
IČO:
DIČ :
IČ DPH:
bankové spojenie
IBAN:
(ďalej len „poskytovateľ“)

Balsam s.r.o.
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v odd.: Sro,
vl. č.: 14467/P
PhDr. Emília Mihoková, PhD., konateľ
36 488 925
2021757672
SK2021757672

a
2. Objednávateľ

Žilinská teplárenská, a.s.

sídlo :
zapísaným :

Košická 11, 011 87 Žilina
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
v odd.: Sa, vl. č.: 10330/L
Ing. Viliam Mrvečka, predseda predstavenstva
Mgr. Pavol Dubovský, člen predstavenstva
36 403 032
2020106748
SK2020106748
Tatra banka, a.s.

v mene ktorého koná :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
bankové spojenie
číslo účtu:
(ďalej len „objednávateľ“)
nasledovne:

Článok I.
Predmet a doba trvania zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi v podmienkach
objednávateľa všetky činnosti pracovnej zdravotnej služby v zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 zákona
č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ustanovenia § 30a zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a v rozsahu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky 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 a vyhlášky
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej
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spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na
dráhe (ďalej ako „PZS“).
2.

Činnosti PZS vykonávané poskytovateľom v oblasti výkonu zdravotného dohľadu sú najmä:
▪ vstupnú prehliadku (audit) pracovného prostredia objednávateľa za účelom posúdenia rozsahu činnosti
PZS, identifikácie nebezpečenstiev z faktorov práce a pracovného prostredia,
▪ periodické šetrenie (hodnotenie) zdravotných rizík - dohľad nad pracovným prostredím, poradenskokonzultačná činnosť, vypracovanie/aktualizácia príslušnej dokumentácie vrátane kategorizácie prác,
▪ vypracovanie a aktualizácia posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov,
▪ vypracovanie informácie o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika,
▪ určenie stratégie a rozsahu objektivizácie faktorov pracovného prostredia a hodnotenie faktorov
pracovného prostredia,
▪ zabezpečenie merania faktorov práce a pracovného prostredia,
▪ rozbor práceneschopnosti, choroby z povolania,
▪ vyšetrenie na zistenie prítomnosti alkoholu alebo omamných a psychotropných látok odberom
biologického materiálu (vyšetrenie a vyhodnotenie v akreditovanom laboratóriu),
▪ určovanie profesií na účely rekondičného režimu, vypracovanie obsahu rekondičného pobytu, účasť na
organizovaní,
▪ návrh opatrení na zníženie alebo odstránenie rizík,
▪ spracovanie návrhov na zaradenie, zmenu a vyradenie prác do/z kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
▪ aktualizácia (resp. vypracovanie) dokumentácie v zmysle príslušnej legislatívy,
▪ poskytovanie odborného poradenstva z hľadiska ochrany zdravia,
▪ organizácia systému prvej pomoci vrátane výkonu školení,
▪ informačné služby v prípade zmeny príslušnej legislatívy,
▪ ďalšie činnosti súvisiace so zdravotným dohľadom.

3.

Činnosti PZS vykonávané poskytovateľom v oblasti posudzovania zdravotnej spôsobilosti na výkon práce
a v oblasti poskytovania doplnkovej zdravotnej starostlivosti sú najmä:
▪ definovanie rozsahu a určenie periodicity lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci podľa kategorizácie
práce a zdravotných rizík,
▪ posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom vstupných, periodických, mimoriadnych
a výstupných lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci a vystavovanie zdravotných posudkov,
▪ vykonanie očkovania.

4.

Za riadne a včas poskytnuté služby v zmysle predmetu zmluvy sa objednávateľ zaväzuje uhradiť
poskytovateľovi cenu podľa článku III. tejto zmluvy.

5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. 10. 2024 alebo do vyčerpania sumy 40.000,- € (slovom:
štyridsaťtisíc eur) bez DPH podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Článok II.
Spôsob, miesto a čas plnenia predmetu zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať PZS v rozsahu, spôsobom a v lehotách v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a v súlade
s touto zmluvou riadne a včas.
2. Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy sú všetky prevádzky objednávateľa a/alebo príslušné zdravotnícke
zariadenie poskytovateľa nachádzajúce sa v územnom obvode mesta Žilina. Poskytovateľ sa zaväzuje
vykonávať lekárske prehliadky uvedené v Prílohe č. 1.
3. Poskytovanie zdravotného dohľadu a ostatných úkonov súvisiacich s PZS je dohodnuté v Prílohe č. 1.
Poskytovanie zdravotného dohľadu a ostatných úkonov súvisiacich s PZS uvedených v bodoch 1. a 2. Prílohy
č. 1, bude poskytovateľ poskytovať výlučne na základe objednávateľom vystavených objednávok s tým, že
takéto plnenie predmetu zmluvy bude poskytovateľ povinný poskytnúť objednávateľovi najneskôr do 1 mesiaca
odo dňa doručenia príslušnej objednávky.
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4. Poskytovateľ sa zaväzuje posudzovať zdravotnú spôsobilosť zamestnancov objednávateľa na výkon práce
priebežne za podmienok uvedených v tejto zmluve:
a) Pri realizácii lekárskych prehliadok kontaktná osoba objednávateľa zašle emailom (príp. prostredníctvom
softvérovej aplikácie) kontaktnej osobe poskytovateľa zoznam zamestnancov, ktorých objednáva na
vstupnú, mimoriadnu resp. výstupnú lekársku prehliadku. Zoznam bude obsahovať meno a priezvisko
zamestnanca, dátum narodenia, pracovné zaradenie zamestnanca a stručnú charakteristiku vykonávanej
pracovnej činnosti. Poskytovateľ do 5 pracovných dní po predložení informácie o predpokladanom počte
účastníkov lekárskych prehliadok navrhne objednávateľovi termíny prehliadok. Poskytovateľ sa zaväzuje
dodržať čakaciu dobu na vyšetrenie max. 30 min., a to na základné lekárskej prehliadky, laboratórne
odbery a iné plánované vyšetrenia, kedy to povaha vyšetrenia umožňuje. Poskytovateľ sa zaväzuje
doručiť lekárske posudky objednávateľovi v termíne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, poštou
doporučene alebo osobne do podateľne na adresu sídla objednávateľa (súčasne prostredníctvom
softvérovej aplikácie alebo emailom).
b) V prípade periodických lekárskych prehliadok poskytovateľ sleduje periodicitu v zmysle legislatívnych
predpisov v súlade s vytvorenou databázou zamestnancov poskytovateľa a pravidelne, minimálne 1x za
mesiac v termíne do 15. dňa mesiaca posiela prostredníctvom softvérovej aplikácie alebo emailom
kontaktnej osobe objednávateľa zoznam zamestnancov objednávateľa, rozsah jednotlivých lekárskych
prehliadok a navrhované termíny uskutočnenia vyšetrení na nasledujúci mesiac.
c) Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť poskytovateľovi neúčasť zamestnanca na lekárskej prehliadke
najneskôr 24 hodín pred plánovaným termínom lekárskej prehliadky.
5. Objednávateľ umožní zamestnancom poskytovateľa alebo iným osobám plniacich na jeho strane predmet tejto
zmluvy:
a) vstup na príslušné prevádzky objednávateľa,
b) prístup do všetkých jeho priestorov za účelom realizácie úkonov PZS. V prípade, že sprístupnenie
priestoru bude podmienené osobitným druhom povolenia, o tejto potrebe bude poskytovateľ informovaný
s dostatočným časovým predstihom potrebným na vybavenie tohto povolenia.
6. Pokiaľ bude príslušné plnenie predmetu tejto zmluvy v rozpore s podmienkami uvedenými v tejto zmluve,
objednávateľ bude oprávnený takéto plnenie predmetu zmluvy odmietnuť prevziať, pričom v takomto prípade
bude súčasne povinný poskytovateľovi bližšie špecifikovať dôvody takéhoto odmietnutia. Špecifikované
nedostatky príslušného plnenia predmetu tejto zmluvy je poskytovateľ povinný odstrániť do 7 dní odo dňa ich
oznámenia objednávateľom.
7. Poskytovateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi dokumentáciu, ktorú vypracoval alebo získal v súvislosti
s plnením predmetu tejto zmluvy. Dokumentáciou sa pre účely tejto zmluvy rozumejú všetky správy, záznamy,
podklady, protokoly, posudky, analýzy alebo oznámenia, ktoré je poskytovateľ povinný podľa tejto zmluvy
vypracovať a/alebo odovzdať objednávateľovi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
všetka korešpondencia medzi poskytovateľom a tretími osobami v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy,
ako aj zápisy o plnení povinností podľa tejto zmluvy.
Článok III.
Ceny, platobné a fakturačné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi cenu za poskytnuté PZS v členení a vo výške uvedenej v Prílohe
č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ pri fakturácii PZS bude oddelene fakturovať vykonané lekárske prehliadky a ostatnú časť PZS.
3. Za vykonávanie posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych
preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (medicínska časť) v rozsahu bližšie špecifikovanom v bode
3. Prílohy č. 1 je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi sumu vo výške 2,26 € /zamestnanec/mesiac.
4. Za vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami, poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci
a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou (nemedicínska časť), bližšie
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špecifikovaných v bode 1. Prílohy č. 1 je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi sumu vo výške 0,95 €
/zamestnanec/mesiac.
5. Za výkon iných činností mimo paušálne platby je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi sumu uvedenú
v bodoch 2. a 4. Prílohy č. 1.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre výpočet odmeny podľa ustanovení tohto článku je rozhodujúci počet
zamestnancov zamestnávateľa ku dňu uzavretia tejto zmluvy t. j. 129 zamestnancov (ďalej iba ako
„rozhodujúci počet zamestnancov“) pokiaľ ďalej nie je dohodnuté inak.
7. V prípade, ak sa počet zamestnancov zamestnávateľa zmení oproti rozhodujúcemu počtu zamestnancov o
viac ako 5 %, je zamestnávateľ povinný písomne oznámiť poskytovateľovi skutočný počet zamestnancov (ďalej
ako „nový rozhodujúci počet zamestnancov“) najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom k zmene došlo. Za mesiac, v ktorom zamestnávateľ oznámi poskytovateľovi nový rozhodujúci počet
zamestnancov, patrí poskytovateľovi odmena vypočítaná už s použitím nového rozhodujúceho počtu
zamestnancov.
8. Ustanovenie bodu 7 tohto článku zmluvy platí primerane pre každú ďalšiu zmenu počtu zamestnancov
zamestnávateľa.
9. K fakturovaným cenám bude pripočítaná DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v sadzbe platnej k dňu vzniku
daňovej povinnosti.
10. Úhrada ceny bude vykonaná na základe faktúry poskytovateľa s lehotou splatnosti 30 dní, ktorá začne plynúť
odo na doručenia faktúry na adresu sídla objednávateľa.
11. Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Prílohou faktúr bude:
a) zoznam zamestnancov objednávateľa, ktorým boli vykonané základné lekárske prehliadky, vrátane
doplnkových vyšetrení,
b) kópie odovzdávacích a preberacích protokolov, ktoré budú preukazovať splnenie príslušného predmetu
tejto zmluvy (všetky výkony PZS okrem výkonu lekárskych prehliadok v zmysle článku III. bod 5 písm.
a)).
12. Ak faktúry poskytovateľa nebudú obsahovať náležitosti podľa tohto článku zmluvy, ako aj nesprávne alebo
neúplné údaje, objednávateľ bude oprávnený do dátumu jej splatnosti tieto faktúry poskytovateľovi vrátiť (t.j.
preukázateľným spôsobom doručiť poskytovateľovi originály vystavených faktúr na ich opravu, resp. doplnenie
so špecifikáciou nedostatkov, ktoré podľa jeho názoru budú tieto faktúry obsahovať). Do doručenia takto riadne
opravených, resp. doplnených faktúr objednávateľ nebude povinný uhradiť poskytovateľovi vyfakturované
sumy. Nové lehoty splatnosti začnú plynúť odo dňa doručenia takto riadne opravených, resp. doplnených
faktúr.
13. Vyfakturovanú cenu uhradí objednávateľ bezhotovostným prevodom na bankový účet poskytovateľa
uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, pričom predmetná suma sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na
bankový účet poskytovateľa.
14. Poskytovateľ potvrdzuje, že ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy nie je zverejnený v zozname platiteľov DPH, u
ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH,
vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 15 zákona o DPH (ďalej len
„zoznam“).
15. Objednávateľ je oprávnený zadržať časť odplaty vo výške príslušnej vyúčtovanej DPH (ďalej len „zábezpeka“)
bez ohľadu na jej splatnosť, ak objednávateľ zistí, že poskytovateľ je vedený v zozname. V takomto prípade
objednávateľ písomne oznámi poskytovateľovi zadržanie zábezpeky.
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16. Zadržanie zábezpeky za splnenia dojednaných podmienok sa nepovažuje za porušenie povinnosti
objednávateľa uhradiť riadne a včas odplatu a objednávateľ z tohto dôvodu nie je v omeškaní s úhradou
odplaty vo výške zábezpeky.
17. Objednávateľ použije zábezpeku na úhradu svojho ručiteľského záväzku za DPH z predchádzajúceho stupňa
za splnenia podmienok podľa § 69b zákona o DPH. Zaplatením DPH objednávateľom na základe rozhodnutia
príslušného správcu dane podľa § 69b zákona o DPH vzniká objednávateľovi nárok voči poskytovateľovi na
nahradenie toho, čo objednávateľ za poskytovateľa správcovi dane titulom svojho ručiteľského záväzku
uhradil, a príslušná úhrada sa automaticky započítava voči účtovanej pohľadávke poskytovateľa na zaplatenie
odplaty.
18. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu najneskôr v lehote troch pracovných dní odo dňa
preukázania zaplatenia DPH zo strany poskytovateľa (predložením kontrolného výkazu DPH) v prospech
správcu dane uhradiť zábezpeku poskytovateľovi spôsobom dohodnutým pre úhradu odplaty, ak príslušný
správca dane postupom podľa § 69b ods. 3 zákona o DPH neuložil zaplatiť DPH objednávateľovi.
19. Ak príslušný správca dane postupom podľa § 69b ods. 3 zákona o DPH uložil zaplatiť DPH objednávateľovi,
ktorý DPH titulom svojho ručenia uhradí, a následne príslušný správca dane postupom podľa § 69b ods. 8
zákona o DPH objednávateľovi vráti DPH alebo jej časť ním uhradenú, je objednávateľ povinný vrátiť
zábezpeku alebo jej časť poskytovateľovi spôsobom dohodnutým pre úhradu odplaty bez zbytočného odkladu,
najneskôr v lehote troch pracovných dní od vrátenia DPH alebo jej časti objednávateľovi.
20. Objednávateľ je oprávnený bez ďalšieho odstúpiť od tejto zmluvy, ak nastanú okolnosti, pre ktoré je
objednávateľ oprávnený zadržať zábezpeku.
Článok IV.
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi pri vykonávaní PZS všetku súčinnosť potrebnú pre riadne a
včasné plnenie záväzkov poskytovateľa.
2. Objednávateľ sa zaväzuje :
a) zabezpečiť účasť zamestnancov na lekárskych vyšetreniach v dohodnutých termínoch,
b) vyzvať zamestnancov na predloženie odpisu zo zdravotnej dokumentácie od ich všeobecného lekára
v nevyhnutnom rozsahu v prípade potreby.
3. Objednávateľ má právo kontrolovať rozsah a kvalitu plnení vykonávaných poskytovateľom podľa tejto zmluvy,
pričom poskytovateľ je povinný do 3 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti objednávateľa poskytnúť
objednávateľovi všetky informácie a dokumenty preukazujúce výkon PZS v rozsahu požadovanom všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo rozhodnutiami orgánov štátnej správy.
4. Odobratie povolenia poskytovateľovi (kópia ktorého je Prílohou č. 2 tejto zmluvy) potrebného pre plnenie
predmetu tejto zmluvy je dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa, a to bez poskytnutia
dodatočnej primeranej lehoty uvedenej v článku VII., bode 4 zmluvy.
5. Objednávateľ zabezpečí informovanosť svojich zamestnancov o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré sú
nevyhnutné pre plnenie úloh PZS poskytovateľom.
Článok V.
Práva a povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať PZS v zmysle príslušných ustanovení zákona
č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia, vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 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 a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a
telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a
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psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe, pričom sa súčasne zaväzuje
poskytovať aj ďalšie plnenia súvisiace s výkonom PZS dohodnuté v tejto zmluve.
2. V prípade identifikácie potreby zmien v procese zabezpečovania PZS je poskytovateľ povinný tieto zmeny
konzultovať s objednávateľom, pričom samotný výkon takýchto činností je podmienený predchádzajúcim
súhlasom objednávateľa.
3. Najneskôr do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy poskytovateľ vykoná vstupnú prehliadku
(audit) pracovného prostredia objednávateľa za účelom posúdenia rozsahu činnosti PZS, identifikácie
nebezpečenstiev z faktorov práce a pracovného prostredia. Následne najneskôr do 25 dní od vykonania auditu
vypracuje poskytovateľ návrh rozsahu činnosti a v spolupráci s kontaktnou osobou objednávateľa, vypracuje
databázu zamestnancov objednávateľa so všetkými potrebnými údajmi za účelom plnenia predmetu tejto
zmluvy a to najmä preventívnych lekárskych prehliadok.
4. Poskytovateľ je povinný dodržiavať zmluvne dohodnuté termíny plnenia predmetu tejto zmluvy. Nedodržanie
termínov, resp. porušenie dohôd súvisiacich s výkonom PZS uvedených v tejto zmluve a jej prílohách je
dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa. Vyššie uvedené neplatí v prípade, ak
nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov plnenia predmetu tejto zmluvy, resp. porušenie dohôd súvisiacich
s výkonom PZS, bolo spôsobené z dôvodov na strane objednávateľa.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje vypracovať pre každého účastníka lekárskej prehliadky záverečnú lekársku správu,
ktorá bude obsahovať všetky realizované vyšetrenia a odporúčania odborných lekárov.
6. Poskytovateľ je povinný disponovať príslušným povolením, odbornou spôsobilosťou, resp. kvalifikáciou jeho
zamestnancov, ktoré sú potrebné pre plnenie predmetu tejto zmluvy.
Článok VI.
Náhrada škody
1. Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí porušením svojich povinností vyplývajúcich jej z tejto zmluvy akúkoľvek
škodu druhej zmluvnej strane, jej zodpovednosť za túto škodu a povinnosť na náhradu škody takto spôsobenej
druhej zmluvnej strane sa bude spravovať ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. V prípade, ak bude objednávateľovi uložená zo strany príslušného orgánu verejnej správy sankcia,
poskytovateľ bude povinný nahradiť objednávateľovi takto vzniknutú škodu v prípade, ak takto zistené
nedostatky vznikli v dôsledku neplnenia, resp. chybného alebo nedostatočného plnenia povinností
poskytovateľa podľa tejto zmluvy.
3. V prípade vzniku choroby z povolania zamestnanca objednávateľa je objednávateľ oprávnený požadovať od
poskytovateľa náhradu vzniknutej škody len v prípade, ak táto choroba z povolania vznikla v dôsledku
nesprávneho vyhodnotenia faktorov pracovného prostredia a stavu pracovných podmienok objednávateľa
poskytovateľom. Poskytovateľ je povinný informovať objednávateľa o výsledkoch vyhodnotenia faktorov
pracovného prostredia a stavu pracovných podmienok objednávateľa bez zbytočného odkladu.
4. Náklady spojené s neprítomnosťou zamestnanca na lekárskej prehliadke podľa dohodnutého harmonogramu
uhrádza objednávateľ. V prípade, že sa zamestnanec bez udania dôvodu prehliadky nezúčastní, poskytovateľ
si vyhradzuje právo zúčtovať za takéhoto zamestnanca poplatok vo výške 50,00 €.
Článok VII.
Zánik zmluvy
1. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená. Článok I., bod 5 zmluvy platí primerane.
2. Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená, je zmluvu možné skončiť na základe písomnej dohody
zmluvných strán k určenému dňu.
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3. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená túto zmluvu vypovedať. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane.
4. Jednostranne je možné túto zmluvu skončiť taktiež odstúpením od zmluvy v prípadoch porušenia zmluvnej
povinnosti niektorou zo zmluvných strán, ak k náprave porušenia nedôjde ani v dodatočnej primeranej lehote
poskytnutej príslušnou zmluvnou stranou na odstránenie tohto porušenia, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní.
5. Odstúpením od zmluvy podľa bodu 4 tohto článku zmluvy táto zmluva (a všetky práva a povinnosti z nej
zmluvným stranám vyplývajúce) zaniká s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Odstúpenie od tejto zmluvy sa uskutočňuje písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany od zmluvy
adresovaným druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa v zmysle ustanovenia § 351 Obchodného
zákonníka nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy.
Článok VIII.
Spoločné ustanovenia
1.

Akákoľvek komunikácia súvisiaca s touto zmluvou prebieha medzi zmluvnými stranami písomnou formou
(pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak) a to tak, že písomnosti doručované jednou zmluvnou stranou
druhej zmluvnej strane budú doručované prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka alebo
prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresy
zmluvných strán uvedené v tomto bode tohto článku zmluvy. Písomnosť sa pokladá za doručenú v deň, kedy
adresát potvrdí jej prijatie doručovateľovi. V prípade doručovania písomnosti elektronickou poštou sa
písomnosť pokladá za doručenú momentom, kedy bude odosielateľovi správy elektronickou poštou doručené
oznámenie o doručení správy elektronickou poštou. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý
zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo v ktorý márne uplynie
odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte doručovanej poštou zmluvnej strane alebo v ktorý je na
zásielke doručovanej poštou zmluvnej strane preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa
odsťahoval“, „adresát je neznámy“.
Pre účely doručovania si zmluvné strany oznámili nasledovné kontaktné osoby a adresy, ktoré sa použijú,
pokiaľ príslušná zmluvná strana neoznámi druhej zmluvnej strane inú adresu:
Pre poskytovateľa :

Pre objednávateľa:

Adresy:
Balsam s.r.o.
Slovenská 5
085 01 Bardejov

Žilinská teplárenská, a.s.
Košická 11
011 87 Žilina

Kontaktné osoby:
meno: PhDr. Emília Mihoková, PhD.
e-mail:
telefón:

meno: Ján Bánovčin
e-mail:
telefón:

meno: RNDr. Elena Magyaricsová, MPH
e-mail:
telefón:

meno: Zuzana Štefková
e-mail:
telefón:

Kontaktné osoby pre posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce:
meno: Mgr. Katarína Garabášová, PhD.
meno: Mgr. Viera Pošíková
e-mail:
e-mail:
telefón:
telefón:
2. Poskytovateľ si je vedomý toho, že v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy môže on alebo jeho zamestnanci
alebo jeho zmluvní partneri získať prístup k dôverným informáciám objednávateľa. Dôvernou informáciou sa
rozumie informácia, ktorú označuje objednávateľ ako dôvernú. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí
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dostatočné poučenie pre všetky osoby, ktoré sa na jeho strane budú zúčastňovať na plnení predmetu tejto
zmluvy, o podstate dôvernej informácie v zmysle tejto zmluvy a nevyhnutnosti jej utajenia v súlade s touto
zmluvou. Prístup k dôverným informáciám bude obmedzený pre tých zamestnancov poskytovateľa, ktorí budú
tieto informácie potrebovať pre účely plnenia predmetu tejto zmluvy. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby
záväzok utajenia dôverných informácií v zmysle tejto zmluvy prevzali všetky osoby, ktoré sa na jeho strane
budú zúčastňovať na plnení predmetu tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje uchovávať dôverné informácie
v tajnosti a zabezpečiť vykonanie všetkých právnych a technických opatrení zabraňujúcich ich neoprávnenému
sprístupneniu tretím osobám či ich zneužitiu a to v rozsahu a spôsobom primeraným stupňu utajenia príslušnej
dôvernej informácie a jej zrejmému významu alebo významu, ktorý tejto dôvernej informácii priradí
objednávateľ. Poskytovateľ môže poskytnúť tieto dôverné informácie len svojim zamestnancom alebo
zmluvným partnerom v rozsahu nevyhnutnom pre riadne plnenie predmetu tejto zmluvy pri súčasnej realizácii
vyššie uvedených opatrení. Dôverné informácie nesmú byť kopírované alebo reprodukované bez písomného
súhlasu objednávateľ.
3. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo neúčinným
alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné.
Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie
novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného alebo
neaplikovateľného ustanovenia a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej
zmluvnej strane.
4. Zmluvné strany sú si povinné bezodkladne navzájom poskytovať informácie o všetkých okolnostiach, ktoré
majú vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy. Každá zmluvná strana zodpovedá za škody spôsobené druhej
zmluvnej strane nesplnením si informačnej povinnosti.
5. Právo výberu prípadného subdodávateľa PZS v oblasti meraní rizikových faktorov má poskytovateľ za
podmienky, že takto vybraného subdodávateľa objednávateľ vopred písomne odsúhlasil. Pri realizácii časti
predmetu tejto zmluvy subdodávateľom poskytovateľa má objednávateľ voči tomuto subdodávateľovi rovnaké
práva a povinnosti aké má z tejto zmluvy voči poskytovateľovi. O tejto skutočnosti je poskytovateľ povinný
subdodávateľa písomne informovať.
6. Zmluvné strany berú na vedomie, že poskytovateľ má pri činnostiach PZS vykonávaných v oblasti výkonu
zdravotného dohľadu podľa článku I. bod 2 postavenie sprostredkovateľa pri spracúvaní osobných údajov,
a objednávateľ má v tejto súvislosti postavenie prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov. Zmluvné
strany sú preto povinné upraviť vzájomné vzťahy týkajúce sa spracúvania osobných údajov uzatvorením
osobitnej zmluvy podľa článku 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
7. Zmluvné strany tiež berú na vedomie, že poskytovateľ má pri činnostiach PZS vykonávaných v oblasti
posudzovania zdravotnej spôsobilosti na výkon práce a v oblasti poskytovania doplnkovej zdravotnej
starostlivosti podľa článku I. bod 3 postavenie samostatného prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov
podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, zákonom č.124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a zákonom č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
2. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými
stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.
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1.

1.1

1.2

Paušálna sadzba za poskytovanie činností PZS nemedicínskeho charakteru - zdravotný dohľad, poradenstvo zamerané
na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chôrob z povolania a ochorení súvisiacich s prácou

Vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík vrátane náplní lekárskych prehliadok a jej priebežná aktualizácia.

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Každoročné vypracovanie informácie o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika (3. a 4. kategória)
Vypracovanie Posudokov o riziku pre expozíciu jednotlivým faktorom pracovného prostredia a ich aktualizácia
Vypracovanie Prevádzkových poriadkov z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov a ich aktualizácia
Posúdenie psychickej pracovnej záťaže
Vypracovanie návrhu na zaradenie prác do 3. alebo 4. kategórie, návrhu na zmenu alebo vyradenie prác z 3. alebo 4. kategórie
Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu pracovnej zdravotnej služby
Dopravné náklady

2. Nadpaušálna sadzba za poskytovanie činností PZS nemedicínskeho charakteru

3.

3.1

3.2

3.3

Certifikované školenie prvej pomoci (cena za 1 osobu)
Objektivizácia (merania) faktorov prác a pracovného prostredia,vrátane fyzickej záťaže

Paušálna sadzba za poskytovanie činností PZS medicínskeho charakteru - posudzovania zdravotnej spôsobilosti
zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

129

0,95 €

1 476,11 €

4 428,34 €

Predpokladaný
počet zamestnacnov

Cena za 1
zamestnanca

Cena spolu

Cena spolu

1

35,00 €
35,00 €
na základe objednávky a individuálnej dohody
Cena za 1
Predpokladaný
Cena spolu za 12 Cena spolu za
zamestnanca / 1
počet zamestnacnov
mesiacov
36 mesiacov
mesiac

Paušálna cena musí zohľadniť Práce zaradené do kategórie 1,2,3, druhy preventívnych prehliadok, frekvencia lekárskych
preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, posúdenie zdravotnej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe,
posúdenie psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe
Vstupná/periodická/mimoriadna lekárska prehliadka (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových
funkcií, orientačného vyšetrenia pohybového aparátu) a všetky potrebné vyšetrenia (EKG vyšetrenie, štandardné 12 zv.zosním., RTG,
ORL, očné vyšetrenie, perimetria, audiometria, spirometrické vyšetrenie, fotopletyzmografia, neurologické vyšetrenie,
dermatologické vyšetrenie, vyšetrenie moču, odber krvi do uzavretého systému, automatizované počítanie komplexného KO,
Mikroskopické diferencovanie a posúdenie všetkých buniek krvného náteru, sedimentácia, kreatinín, kyslina močová, AST, ALT, GMT,
glykémia, celkový bilirubín, triglyceridy, celkový cholesterol a iné)

129

2,26

Predpokladaný
počet zamestnacnov

Cena za 1
zamestnanca

3 494,81 €

10 484,43 €

Doplnkové vyšetrenia - rozsah určí lekár PZS (EKG vyšetrenie, štandardné 12 zv.zosním., RTG, ORL, očné vyšetrenie, perimetria,
audiometria, spirometrické vyšetrenie, fotopletyzmografia, neurologické vyšetrenie, dermatologické vyšetrenie, vyšetrenie moču,
odber krvi do uzavretého systému, automatizované počítanie komplexného KO, Mikroskopické diferencovanie a posúdenie všetkých
buniek krvného náteru, sedimentácia, kreatinín, kyslina močová, AST, ALT, GMT, glykémia, celkový bilirubín, triglyceridy, Celkový
cholesterol a iné)

4. Nadpaušálna sadzba za poskytovanie činností PZS medicínskeho charakteru
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Cena spolu za
36 mesiacov

Vstupné posúdenie zdravotných rizík z expozície faktorom práce a pracovného prostredia - audit pracovných podmienok, obhliadka
pracovísk objednávateľa, vypracovanie dokumentácie vrátane návrhu preventívnych opatrení.
Opakované posúdenie zdravotných rizík z expozície faktorom práce a pracovného prostredia - reaudit pracovných podmienok na
pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do prvej a druhej kategórie v intervale 1 x 24 mesiacov prácu
zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie v intervale 1 x 12 mesiacov, vypracovanie dokumentácie vrátane návrhu
preventívnych opatrení.

1.3

2.1
2.2

Cena za 1
Predpokladaný
Cena spolu za 12
zamestnanca / 1
počet zamestnacnov
mesiacov
mesiac

Dopravno-psychologické vyšetrenie vodičov
Očkovania proti kliešľovej encefalitíde (vakcína + úkon)
Očkovania proti hepatitíde A (vakcína + úkon)
Očkovania proti hepatitíde A + B (vakcína + úkon)
Očkovania proti chrípke A (vakcína + úkon)
Výkon iných činností v súvislosti s výkonom PZS na základe požiadavky a dohody
Vyšetrenie na prítomnosť alkoholu v krvi (súčasťou je odber vzorky aj oficálna správa o výsledku z odborného laboratória)

1
80
na základe objednávky a individuálnej dohody
na základe objednávky a individuálnej dohody
na základe objednávky a individuálnej dohody
na základe objednávky a individuálnej dohody
na základe objednávky a individuálnej dohody
13,00 €

Cena spolu
80,00 €

0,00 €

