ZMLUVA
o vykonávaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby /§ 30d ods.l písm.
a/ až d/, písm. f/, g/, h/ prvého bodu a písm. i/ zák. č.355/2007 Z. z.

I. Zmluvné strany
Objednávateľ:

Zastúpený:

Materská škola, Mierová 315/10, 017 01
Považská Bvstrica
Mgr. Anna Štefinová, riaditeľka MŠ

IČO:
DIČ:

42276616
202358254

Vykonávateľ:

Ing. Michal Jurdík
Dedo vec 1072/98,
017 01 Považská Bystrica
45992088
1040148098
Živnostenský list vydaný Obvodným úradom Považská Bystrica, odbor
živnostenského podnikania dňa 29.12.2010 č. OŽP-A/2010/08351-2

IČO:
DIČ:

ČI.I. - Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie a realizácia ustanovenia podľa § 30a Zákona NR SR C.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov - Pracovná zdravotná služba.
ČI. II. - Ú£el zmluvy
Vykonávateľ je osoba s odbornou spôsobilosťou pre činnosť bezpečnostného technika a je
zároveň osobou uverejnenou v „Zozname Úradu verejného zdravotníctva SR“ na vykonávanie
niektorých činností pracovnej zdravotnej služby /dohľad nad pracovnými podmienkami/.
Pracovná zdravotná služba - náplň činnosti pri vykonávaní zdravotného dohľadu:
•
•
•

•
•
•

hodnotenie faktorov práce, pracovného prostredia a spôsobu vykonávania práce z hľadiska
ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné
kombinované účinky na zdravie,
hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, podiel na
vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, návrh opatrení na zníženie alebo
odstránenie rizika
spracovanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
podpora prispôsobovania práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska
ochrany zdravia,
poskytovanie primeraného poradenstva zamestnávateľovi a zamestnancovi pri:
plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania
pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,

ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia
alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygieny, fyziológie práce, psychológie a
ergonómie práce
účasť a poradenstvo pri :
vypracovaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní
pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo
zdravotného hľadiska,
činnostiach spojených so zaraďovaním pracovníkov na zdravotnú rehabilitáciu,
- rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou,
organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia
zamestnancov,
organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci ak
tak určuje osobitný predpis,
- zabezpečovaní rekondičného pobytu zamestnancov.

CI. III. - Cena a platové podmienky
tibna bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Dohodnutá suma bude uhradená štvrťročne na č. ú. 908 394 0372 / 0200 a to vždy po predložení
daňového dokladu (faktúry) vykonávateľom.
Výška dohodnutej sumy je stanovená na 50,- Eur/mesiac.
Prípadné činnosti nezahrnuté v dohodnutej sume podľa Zmluvy, budú objednávateľovi
fakturované po jeho predchádzajúcom súhlase.
ČI. IV - Osobitné ustanovenia
Objednávateľ sa zaväzuje umožniť vstup do všetkých priestorov za účelom vykonania kontroly
pracoviska a poskytnúť potrebné informácie.
Objednávateľ sa zaväzuje v termíne uhradiť dohodnutú sumu podľa bodu 3. Zmluvy.
Vykonávateľ sa zaväzuje plniť včas a kvalitne dohodnuté záväzky.
Pre prípad porušenia záväzku sa zmluvné strany dohodli postupovať podľa Obchodného
zákonníka o náhrade škody.
V prípade zmeny právnych noriem v oblasti pracovnej zdravotnej služby vykonávateľ vypracuje
dodatok zmluvy, ktorý musí byť potvrdený oboma zmluvnými

uzatvára sa na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak písomnou formou.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá strana obdrží po jednom exemplári.
Vykonávateľ i odberateľ sa zaväzujú zachovať v tajnosti všetky skutočnosti, s ktorými sa
oboznámia počas svojej činnosti.

V Považskej Bystrici dňa

