
Z M L U V A 
 

o poskytovaní Pracovnej zdravotnej služby 

 
autorizovaným bezpečnostným technikom   v zmysle  § 30a, ods. 4, písmeno d) 

zákona č. 355/2007 Z. z   o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene        

a doplnení niektorých zákonov,  v znení zákona č. 204/2014 Z. z., ktorým sa 
dopĺňa uvedený zákon 

 

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.                                  
v znení neskorších predpisov 

 

 
 
 

 
Zmluvné strany: 
 
 
1. Dodávateľ: Michal Mikóczi  BOZP-PO PROFESIONAL TEAM,  

Matejkova 4, 841 05 Bratislava    
(ďalej len „DODÁVATEĽ“) 

Zastúpený:  Bc. Michal Mikóczi 
Bank. spojenie: Tatrabanka a.s. 
Číslo účtu:  2621431048/1100 
IČO:   37 333 178                                IČ DPH:  SK1025223111                                            
Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava IV, pod reg. č. 
A/1793/2000    
 
 
 
 
2. Odberateľ: Domov sociálnych služieb pre dospelých 
                                Ul. SNP 38 

900 84  Báhoň 
(ďalej len „ODBERATEĽ“) 

Zastúpený:          Ing.  Mária Vráblová, riaditeľka                             
Bank. spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo  účtu:  IBAN SK19 8180 0000 0070 0047 2667   
IČO:     00654 787     DIČ:  202 109 7265                        
Zriaďovateľ:             Bratislavský samosprávny kraj,  Zriaďovacia listina č . 001/2009 zo   
                                dňa 22.06.2009, Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine č. zo dňa  
                                31.12.2010 s účinnosťou od  01.01.2011. 
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uzatvárajú túto zmluvu o výkone Pracovnej zdravotnej služby ( ďalej len „PZS“) 
autorizovaným bezpečnostným technikom. 

  
  
 

Článok I. 
PREDMET ZMLUVY 

 
1. Zabezpečenie odborných prác Pracovnej zdravotnej služby autorizovaným 

bezpečnostným technikom podľa  § 30a, ods. 4, písmeno d) zákona č. 355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom v § 30a, ods. 5 vyššie 
uvedeného zákona (pod číslom v evidencii ÚVZ SR - OPPL/6251/2014)     
 

2. DODÁVATEĽ samostatne vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby (ďalej len 
„PZS”) podľa  § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu                       
a písm. i)  zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu a  obsahu primeranom pre 
ODBERATEĽA. 

 
 

Článok II. 
MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB BTS PRE ODBERATEĽA 

1.  Miestom poskytovania PZS pre ODBERATEĽA je Domov sociálnych služieb pre 
dospelých, ul. SNP 38, 900 84 Báhoň.   

  

 

Článok III. 
  CENOVÉ PODMIENKY 

 
1. Cena za poskytnuté služby podľa článku I. je stanovená dohodou zmluvných strán 

v zmysle § 2  Zákona č. 18/1996 Zb. o cenách a kalkulovaná k cenovej hladine 
týchto služieb k  01.01.2015. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na cene  ......25,- ... EUR bez DPH ( 30,- EUR 
vrátane DPH) za výkon PZS za mesiac. 

 

 
Článok IV. 

PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

 
1. Podkladom pre úhradu ceny služieb podľa článku II. tejto zmluvy je daňový doklad 

vo forme faktúry vystavenej DODÁVATEĽOM. 

2. Fakturácia ceny služieb PZS bude vykonaná ODBERATEĽOM jeden krát za               
tri mesiace (jeden krát za štvrťrok v kalendárnom roku). 

3. Faktúra za prvý štvrťrok 2015 bude uhradená následne po tom čo DODÁVATEĽ 
dodá ODBERATEĽOVI dokumentáciu PZS spracovanú v zmysle § 30d ods. 1 písm. 
a) až d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu  primeranom pre pracovisko 
ODBERATEĽA. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky predpísané náležitosti daňového dokladu v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 3. tohto článku, je 
ODBERATEĽ oprávnený faktúru vrátiť k oprave s tým, že sa má za to, ako by 
vystavená nebola a jej splatnosť bude počítaná odo dňa vystavenia opravenej 
faktúry.  

6. Splatnosť faktúry je  14 dní odo dňa jej vystavenia. 

7. Zmluvné strany sa dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za 
každý deň omeškania v úhrade faktúr. 

7. Práce zabezpečené nad rámec tejto zmluvy budú vykonané a fakturované na 
základe samostatných písomných objednávok ODBERATEĽA. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny môže nastať po vzájomnej písomnej 
dohode formou dodatku k tejto zmluve z dôvodu zvýšenia nákladov na vstupy. 

 
 
 

Článok V. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať rozsah dohodnutých prác riadne a včas ako aj 
v plnej miere rešpektovať požiadavky ODBERATEĽA.  

2.  DODÁVATEĽ spolupracuje s ODBERATEĽOM: 
2.1 na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení                     

a technológií zo zdravotného hľadiska, 
2.2 pri organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia 
      zamestnancov, 
2.3 pri organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej 

pomoci, 
2.4  pri rokovaniach s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 

regionálnym úradom verejného zdravotníctva a štátnym dozorom v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

3.  Dodávateľ je oprávnený pri vykonávaní Pracovnej zdravotnej služby vstupovať do 
objektov a zariadení odberateľa vždy v sprievode zamestnanca odberateľa, 
vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, 
požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich a 
ostatných zamestnancov odberateľa. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť ODBERATEĽOVI zistené škody, ktoré mu boli 
preukázateľne spôsobené prevádzkovou činnosťou Dodávateľa: 

4.1 Dodávateľ nahradí odberateľovi škodu spôsobenú porušením povinností zo 
záväzkového vzťahu pri výkone služieb Pracovnou zdravotnou službou  tejto zmluvy 
zistených príslušným štátnym dozorom za predpokladu, že sa jednoznačne 
preukáže jeho zavinenie alebo príčinná súvislosť na jej vzniku.                           
Nenahrádza nepriame škody vrátane ušlého zisku. 

4.2 Dodávateľ sa zbavuje zodpovednosti za vznik škody spôsobenej úmyselným 
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zavineným konaním zamestnancov ODBERATEĽA. Taktiež sa zbaví zodpovednosti 
aj v prípade nedbalostného konania zamestnancov ODBERATEĽA v súvislosti s 
porušením stanovených pracovných povinností. 

4.3 Dodávateľ nezodpovedá za škody na majetku odberateľa, na živote a zdraví osôb 
na jeho strane, ak im odberateľ mohol zabrániť, alebo odvrátiť hroziace 
nebezpečenstvá na základe upozornenia DODÁVATEĽA. 

 

5.  ODBERATEĽ sa zaväzuje, že ihneď a neodkladne bude upozorňovať DODÁVATEĽA 
na nedostatky a chyby pri výkone predmetu zmluvy a požadovať ich urýchlené 
odstránenie. 

 

6. ODBERATEĽ poskytne pre DODÁVATEĽA podklady pre poradenskú činnosť                
a ďalšie úkony súvisiace s výkonom odborných prác a poradenskej činnosti a časový 
priestor pre prerokovanie výsledkov zistených pri poradenskej činnosti s vedúcim 
zamestnancom odberateľa. 

 
 

7. Plnenie jednotlivých častí predmetu zmluvy a kvalitu plnenia budú kontrolovať za                           
- DODÁVATEĽA -  Bc. Michal Mikóczi, 

- ODBERATEĽA -  Ing. Vráblová, Ing. Polakovičová. 
 

8. Kontaktnou osobou ODBERATEĽA vo veciach plnenia predmetu zmluvy                                                     
je  Ing. Polakovičová, Mgr. Nitschneiderová. 

9.  Touto zmluvou nie sú dotknuté ostatné povinnosti a zodpovednosť ODBERATEĽA  
podľa zákona č. 355/2007 Z. z   o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia                 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene        
a doplnení niektorých zákonov.  

 
 

Článok VI. 
POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej 
skončení budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach organizačnej, 
finančnej, obchodnej povahy, o ktorých sa vzájomne dozvedeli počas rokovania                
o uzatvorení tejto zmluvy, pri jej podpise, alebo pri realizácii predmetu zmluvy. 

 
 
 

Článok VII. 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA 

 
1. Dodávateľ bude pri výkone predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou, dodržiavať všeobecné záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy. 
Zároveň sa bude riadiť pokynmi ODBERATEĽA, zápismi a dohodami oprávnených 
zástupcov oboch zmluvných strán, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami príslušných 
kontrolných orgánov štátnej správy. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú prejednávať bez zbytočného odkladu problémy, ktoré 
vzniknú v súvislosti so zabezpečovaním predmetu zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli a uzatvárajú túto zmluvu na dobu od 01.01.2015 do 
31.12.2015  
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4. Zmluvný vzťah založený touto formou je možné kedykoľvek ukončiť dohodou 
zmluvných strán. 

5. Zmluvný vzťah môže byť ukončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných 
strán aj bez udania dôvodu. Dojednáva sa jednomesačná výpovedná lehota, ktorá 
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede 
druhej zmluvnej strane. 

6. Obsah tejto zmluvy je možné po dohode zmluvných strán meniť a doplňovať. Všetky 
zmeny k tejto zmluve budú prevedené dodatkom v písomnej forme, označené 
poradovými číslami a podpísané zodpovednými osobami zmluvných strán. 

7. Prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy budú riešené v súlade so slovenským 
právnym poriadkom. 

8. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 
jeden výtlačok. 

9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami a účinnosť dňom         
01.01.2015. 

10. Zmluvné strany prijímajú všetky záväzky a povinnosti voči druhej zmluvnej strane 
uvedené v tejto zmluve. 

 
  
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na 
základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za 
inak jednostranne nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy 
známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú 
svoje podpisy. 
 
 
 
Bratislava dňa 30.12.2014 
 
 
 
 
 
 
 
     .................……………….                  ............………..…………… 
            Za dodávateľa:                     Za odberateľa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 
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Príloha č. 1 -    fotokópia, Živnostenský list na vykonávanie ohlasovacej živnosti     
     Autorizovaný bezpečnostný technik č. OŽP-A/2008/10519-2,  
                        č. živnostenského registra 104-20103 


