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Zmluva
o zabezpecení cinnosti pracovnej zdravotnej služby
uzatvorená
v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení, v zmysle Zákona
c. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci v znení Zákona c. 309/2007 Z.z.
a Zákona c. 140/2008 Z.z., v zmysle Vyhlášky MZ SR c. 292/2008 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 sposobilost,
(dalej len "zmluva")
Zmluvné strany
Poskytovatel':
So sídlom:
Miesto výkonu:
Zastúpená:

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnieká akciová spolocnost
972 01 Bojnice, Opatovská cesta 4
Uniklinika kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
RNDr. Tomislavom Jurikom, CSc. - predsedom predstavenstva

MUDr.RobertomVetrákom,MPH - clenompredstavenstva
ICO:
IC DPH:
Zapísaná:
Bankové spojenie:

31 625657
SK2020468780
v Obchodnom registri Okresného súdu Trencín, oddiel: Sa, vložka
c.: 272/R
CSOB, a.s.. Prievidza, c.ú.: 311885563/7500

Kontaktná adresa: Uniklinika kardinála Korea, Nábrežná 5, 97101 Prievidza
dalej len "poskytovatel'"

Objednávatel':
So sídlom:
Zastúpené:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:

MESTO PRIEVIDZA
Námestie slobody 14,971 01 Prievidza
JUDr. Katarínou Macháckovou, primátorkou mesta
00318442
2021162814
Dexia Banka Slovensko a.s., pobocka Prievidza, c.ú. 9000098002/5600

dalej len "objednávatel'"
Preambula
1. Poskytovatel' je právnickou osobou, ktorá poskytuje pracovné zdravotné služby podl'a
Zákona NR SR c. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci v znení Zákona
c. 309/2007 Z.z. a Zákona c. 140/2008 Z.z v spojení s ustanoveniami Vyhlášky MZ SR
c. 292/2008 Z.z. na základe udeleného oprávnenia c. OPPL-2999/ 2009-0j právoplatného dna
09.04.2009, vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR.
2. Poskytovatel' je poskytovatel'om zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení
ambulantnej zdravotnej starostlivosti poliklinického typu s názvom Uniklinika kardinála

Korea, s miestom prevádzkovania Nábrežná 5, 971 01 Prievidza. Uvedenú cinnost'
poskytovatel'ovi
povolil
Trenciansky
samosprávny
kraj
Rozhodnutím
c. TSK/2010/04100Izdrav.-2 zo dna 31. mája 2010.

Clánok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpecenie poskytovania pracovnej zdravotnej služby
v zmysle § 26 ods. 1 písmoa) až h) Zákona NR SR c. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri práci v znení Zákona C. 309/2007 Z.Z. a Zákona c. 140/2008 Z.z. (d'alej len
"PZS"), zo strany poskytovatel'a v prospech objednávatel'a a závtizok objednávatel'a
zaplatit' dojednanú odplatu.
Clánok II
Práva a povinnosti zmluvných strán

A, Práva a povinnosti poskytovatel'a v oblasti PZS
1. Poskytovatel' bude poskytovat' PZS v takomto rozsahu:
1.1. Hodnotenie faktorov pracovného prostredia a stavu pracovných podmienok, ktoré
možu ovplyvnovat' zdravie zamestnancov podl'a § 26 ods. 1 písmoa) a b) zák. NR SR
c. 124/2006 Z.z.
1.2. Poskytovanie poradenstva a navrhovanie najvhodnejších opatrení z hl'adiska ochrany
a kladného ovplyvnovania zdravia zamestnancov podl'a § 26 ods. 1 písmod) zák. NR
SR C. 124/2006 Z.z.
1.3.0rganizovanie systému prvej pomoci na pracovisku vrátane uskutocnovania
pravidelných školení a odborného výcviku zamestnancov na poskytovanie prvej
pomoci podl'a § 26 ods. 1 písmot) zák. NR SR c. 124/2006 Z.z.
1.4. Zúcastnovanie sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia
zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových
zariadení a technológií zo zdravotného hl'adiska podl'a § 26 ods. 1 písmoe) zák. NR
SR c. 124/2006 Z.z.
1.5. Zúcastnovanie sa na opatreniach pracovnej rehabilitácie, rozboroch pracovnej
neschopnosti, chorob z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a zdravotných rizík
podl'a § 26 ods. 1 písmoe) zák. NR SR C. 124/2006 Z.Z.
1.6. Spolupracovanie pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany
a kladného ovplyvnovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce
a ergonómie podl'a § 26 ods. 1 písmog) zák. NR SR C. 124/2006 Z.z.
1.7. Vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vztahu k práci podl'a § 26 ods.
1 písmo h) zák. NR SR C. 124/2006 Z.z. v spojení s s ustanoveniami § 1 ods. 3
vyhlášky MZ SR c. 292/2008 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplní výkonu
pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú,
a o požiadavkách na ich odbornú sposobilost'.
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B, Práva a povinnosti objednávatel'a
1. Objednávatel' sa zavazuje:
a) vytvorit' poskytovatel'ovi podmienky, potrebné pre výkon dohodnutej cinnosti
a poskytnút' mu potrebnú súcinnost',
b) znášat' všetky náklady spojené s materiálnym a technickým zabezpecením svojich
objektov,
c) preukázatel'ným sposobom oznamovat' poskytovatel'ovi zamestnávanie nových
zamestnancov, zmenu štruktúry a celkového poctu zamestnancov uvedenú v prílohe
c. 2 tejto zmluvy,
d) stanovit' kontaktnú osobu pre spoluprácu s poskytovatel'om,
e) bezodkladne preukázatel'ným sposobom oznamovat' poskytovatel'ovi všetky
podstatné skutocnosti, ktoré ovplyvnujú zavedený režim poskytovania PZS .
Clánok III
Miesto plnenia zmluvy a kontaktné osoby
1. Poskytovatel' a objednávatel' sa dohodli, že výkon cinností podl'a tejto zmluvy sa týka
prevádzok a zamestnancov objednávatel'a, ktorí v nich pracujú. Zoznam prevádzok, celkový
pocet zamestnancov a ich štruktúra tvorí prílohu c. 2 tejto zmluvy.
Objednávatel' prehlasuje, že objekty, v ktorých vykonáva svoju cinnost' a ktorých sa týka
plnenie podl'a tejto zmluvy, sú príslušnými štátnymi orgánmi schválené na úcel užívania
v súlade s cinnost'ou objednávatel'a.
2. Nemedicínsku cast' PZS v zmysle v cI. II bod 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., bude
poskytovatel' poskytovat' na prevádzkach objednávatel'a.

3. Zmluvné strany si za úcelom efektívneho plnenia v zmysle tejto zmluvy dohodli tieto
kontaktné osoby:
- za objednávatel'a sú urcené kontaktné osoby:
Ing. Milan Kucík, c.tel.: 046/51795 00
Ing. tubomír Miština, c. tel: 046/ 517 95 07
- za poskytovatel'a sú urcené kontaktné osoby:
MUDr. Robert Vetrák, MPH - riaditel' Unikliniky, c. tel.: 046/5113 105
Ing. Jana Luchavová - marketingový manažér, c. tel. 046/5113 101
Mgr. tuboš Medzihorský - verejný zdravotník, c.. tel.: 046/5113 125
Clánok IV.
Odplata a platobné podmienky za služby PZS
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej odplate za cinnost' poskytovatel'a PZS:
1.1. Za cinnosti poskytované v zmysle cI. II bod 1.1, 1.2, 1.5., 1.6. tejto zmluvy, sa
zmluvné strany dohodli na
paušálnej mesacnej platbe vo výške
0,80 €/osoba/mesiac. K uvedenej cene bude v zmysle platnej legislatívy pripocítaná
DPH.
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Uvedená platba nezahtna náklady za meranie faktorov pracovného prostredia.
V prípade potreby merania faktorov pracovného prostredia, bude meranie
realizované na základe písomnej objednávky vystavenej zo strany objednávatel'a.

1.2. Za cinnosti poskytované v zmysle cI. II bodu 1.3. a 1.4 tejto zmluvy sa zmluvné
strany dohodli na odplate v zmysle budúcej vystavenej objednávky zo strany
objednávatel'a, ktorá bude okrem ceny urcovat' aj presný pocet a rozsah cinností.
1.3. Zmluvné strany sa dohodli na lekárskych preventívnych prehliadkach, ktoré budú
vykonávané v zmysle cI. II bod 1.7. tejto zmluvy a ktorých rozsah a ceny sú uvedené v
prílohe c. 1 tejto zmluvy. Presný pocet a rozsah cinností v zmysle tohto bodu zmluvy
bude vykonaný na základe písomnej objednávky zo strany objednávatel'a.

2. Platobné podmienky:
Odplata za cinnosti poskytovatel'a stanovená v zmysle bodu 1 toho clánku zmluvy je
splatná na základe faktúry vystavenej poskytovatel'om so splatnost'ou do 15. dna od
dorucenia faktúry objednávatel'ovi.
3. Ak faktúra nie je vystavená v súlade s právnymi predpismi alebo v súlade s touto
zmluvou, je objednávatel' oprávnený v lehote splatnosti vrátit' ju poskytovatel'ovi na
prepracovanie. Tým prestáva platit' póvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti
zacína plynút' dorucením opravenej faktúry objednávatel'ovi.

ClánokV.
Osobitnéustanovenia
1. Poskytovatel' prehlasuje, že spÍna podmienky odbornej spósobilosti na cinnosti, ktoré sú
predmetom tejto zmluvy.
2. Poskytovatel' prehlasuje, že má uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu
spósobenú svojou cinnost'ou.
3. Poskytovatel' nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s touto zmluvou vznikne
objednávatel'ovi, pokial' škoda bola spósobená nedodržaním právnych predpisov
z oblastí, ktorých sa týka táto zmluva objednávatel'om alebo jeho zmluvným partnerom.
4. Poskytovatel' sa zavazuje, že pracovníci Pracovnej zdravotnej služby (PZS) pri ich
odbornej práci, budú dodržiavat' všetky náležité postupy pri zabezpecovaní ochrany
utajovania konkrétnych zdravotných i osobných informácií u všetkých zamestnancov
objednávatel'a. Poskytovat' ich budú iba jednotlivcom, ktorých sa to priamo týka. Pri
zaznamenávaní údajov - informácií, pri ich úschove, prenose budú robit' také opatrenia,
aby nedošlo k úniku, strate informácií v zmysle Zákona c. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov.
Clánok VI
Ukoncenie zmluvy
1. Táto zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán, ku dnu vymedzenému v dohode,
b) uplynutím dohodnutej doby zmluvy v zmysle cI. VII bod 6.
c) zánikom ktorejkol'vek zmluvnej strany s likvidáciou,
4

.,
d) písomnou výpovedou bez udania duvodu s 2-mesacnou výpovednou lehotou, ktorá
zacína plynút' 1. dnom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po jej dorucenÍ.

Clánok VII.
Záverecné ustanovenia
1. Osoby, ktoré podpisujú zmluvu prehlasujú, že sú oprávnené konat' v mene zmluvnej
strany a zavazovat' zmluvnú stranu svojím podpisom. Podpisujúce osoby sú si zároven
vedomé následkov, ktoré nastanú, pokial' sa ich prehlásenie podl'a predchádzajúcej vety
ukáže nepravdivým.
2. Strany si túto zmluvu precítali a pochopili jej obsah, rozhodli sa slobodne, bez
akéhokol'vek nátlaku, táto zmluva je výhodná pre obe strany, na znak coho pripájajú
svoje podpisy.
3. V prípade, že niektoré z ustanovení zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnost'
ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú
na riešení, ktoré zachová kontext a úcel daného ustanovenia.
4. Táto zmluva sa riadi zákonmi platnými v Slovenskej republike, strany budú všetky
vzniknuté spory riešit' zmierom a ak nie je možné dosiahnut' zmier, bude spor urovnaný
príslušným súdom. Zmluvné vztahy v zmluve neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a predpismi z oblastí plnenia tejto
zmluvy.
5. Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uzatvorit' len písomnou formou, ako
dodatok k zmluve.
6. Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú do 31.12.2011.
7. Táto zmluva nadobúda platnost' a úcinnost' dnom jej podpisu obidvomi zmluvnými
stranami.
8. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 sú pre objednávatel'a a 2 pre
poskytovatel'a.
V Prievidzi, dna 31. 01. /0/1

V Bojniciach, dna ~ ,f 2t/1~

Za objednávatel'a:

Za poskytovatel'a:

UDr. Katarína Machácková
primátorka mesta

RNDr.jfonjj.8i'ávJurik, CSc.
predstlda15fedstavens~

UNlPHARMA

~l.sJow:nsIdl<lárniCl<iakOovispolo/nOSt

Uniklinika kardmála ~o~ca
Nábrežná 5, 97101 Pnevldza
lCQ:3162S6S7DIC:2020468780~

I?;f{t.) ICDPH:SK2020468780
MUD~."R~~~~~~ák':'MPH"'"
clen predstavenstva
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Príloha c. 1
K Zmluve o zabezpecení cinnosti pracovnej zdravotnej služby

1.

I.
Cenník jednotlivých vyšetrení
Za cinnosti poskytované v zmysle clánku II. bodu 1.7. Zmluvy o zabezpecení pracovnej
zdravotnej služby sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej odplate:

1.1

Základná vstupná a výstupná preventívna lekárska prehliadka vo vztahu k práci
Základná vstupná a výstupná preventívna lekárska prehliadka vo vztahu k práci
v našom zariadení obsahuje viac vyšetrení, ako bežne vykonávané preventívne
prehliadky u iných poskytovatel'ov. Obsahuje:
odobratie pracovnej, rodinnej a osobnej anamnézy,
fyzikálne vyšetrenie lekárom,
laboratórne vyšetrenia krvi: krvný obraz a diferenciál, vyšetrenie sedimentácie
krvi, glykémia,
vyšetrenie mocu chemicky,
meranie tlaku krvi,
EKG
vyšetrenie ocného vízu,
v prípade potreby na základe indikácie lekára d'alšie vyšetrenia /vyšetrenie
ortopédom, resp. rehabilitacným lekárom, fotopletyzmografia.../
vystavenie potvrdenia na spósobilost na prácu.
Cena základnej preventívnej prehliadky je 17,00 € za zamestnanca

1.2.

Lekárska preventívna prehliadka vo vztahu k práci - práca v noci
Obsahuje:
odobratie pracovnej, rodinnej a osobnej anamnézy,
fyzikálne vyšetrenie lekárom,
laboratórne vyšetrenia krvi: krvný obraz a diferenciál, vyšetrenie sedimentácie
krvi, glykémia,
vyšetrenie mocu chemicky,
meranie tlaku krvi,
EKG
ocné vyšetrenie /vízus, farbocit, vnútroocný tlak!
v prípade potreby na základe indikácie lekára d'alšie vyšetrenia /vyšetrenie
ortopédom, resp. rehabilitacným lekárom, fotopletyzmografia.../
vystavenie potvrdenia na spósobilost na prácu.
Cena lekárskej preventívnej prehliadky vo vztahu k práci - práca v noci
23,00 € za zamestnanca.
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Príloha c. 2
K Zmluve o zabezpecení cinnosti pracovnej zdravotnej služby

Pocet a štruktúra zamestnancov

Mestský dom, Námestie slobody 6, pocet zamestnancov
Mestský úrad, Námestie slobody 14, pocet zamestnanco
Mestský úrad, Hollého 2, pocet zamestnancov
Mestská polícia, Novackého 14, pocet zamestnancov
Materská školka, P. Benického 1, pocet zamestnancov
Materská školka, D. Krmana 6, pocet zamestnancov
Materská školka, A. Mišúta 2, pocet zamestnancov
Materská školka, Športová 34, pocet zamestnancov
Materská školka, Mišíka 15, pocet zamestnancov
Materská školka, Nábr. Sv. Cyrila 28, pocet zamestnancov
Materská školka, M. Gorkého 20, pocet zamestnancov
Materská školka, V. Clementisa 10, pocet zamestnancov
Materská školka, 1. Matušku 1, pocet zamestnancov
Materská školka, Š. Závodníka 18, pocet zamestnancov
Materská školka, Nedožerská cesta, pocet zamestnancov
Celkový pocet zamestnancov:

450
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