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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

Uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka (ďalej iba 

ako „Zmluva“) 

ZMLUVNÉ STRANY  

Objednávateľ:  

Meno / názov:  OBEC VYŠNÁ RYBNICA 

Adresa:             Vyšná Rybnica č. 119, 072 41 

IČO:                  00326003 

DIČ:                   2020752459 

Bankové spojenie:  VUB a.s. expozitúra Sobrance 

Č. účtu IBAN:  SK67 0200 0000 0000 3532 2552 

Emailová adresa: vysnarybnica@lekosonline.sk 

V zastúpení:  Františkom Gejgušom, starostom obce 

Poskytovateľ: 

Meno / názov:  BATES plus s.r.o. 

Adresa: Masarykova 22, 080 01 Prešov  

IČO: 51 942 054  

DIČ: 2120846937 

Obchodný register: oddiel: Sro, vložka č.: 37024/P 

Bankové spojenie: Fio banka, a.s. 

Č. účtu (IBAN): SK07 8330 0000 0020 0151 5427  

Emailová adresa: info@bates-bozp.sk, balint@bates-bozp.sk, migas@bates-bozp.sk 

V zastúpení: Mgr. Matej Migaš – konateľ, Mgr. Miloš Balint – konateľ 

 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA  

1. Účelom poskytovania pracovnej zdravotnej služby je vykonávanie zdravotného dohľadu 

pre zamestnancov Objednávateľa, poskytovanie odborných a poradenských činnosti 

Objednávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. 

Pracovnú zdravotnú službu bude Poskytovateľ vykonávať v rámci svojho oprávnenia pre 

zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórií 1 alebo 2 podľa § 30aa a 30ab 
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zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

2. Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje potrebnými odbornými znalosťami a spĺňa zákonné 

podmienky na poskytovanie služieb, ktoré vyplývajú z predmetu tejto zmluvy. 

 

3. PREDMET ZMLUVY  

1. Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „PZS“) 

dodávateľským spôsobom pre zamestnancov Objednávateľa, ktorí vykonávajú práce zaradené 

do kategórie 1 alebo 2 (dohľad nad pracovnými podmienkami) v súlade s § 30ab zákona č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VZ“) 

 

4. MIESTO VYKONÁVANIA KONTROLY  

1. Miestom vykonávania PZS podľa predmetu tejto zmluvy sú objekty a priestory 

Objednávateľa na adrese:  

 

5. ROZSAH A SPÔSOB POSKYTOVANIA SLUŽIEB  

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby na úseku PZS v tomto rozsahu:  

a. Posudzovať zdravotné riziko z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a 

na základe tohto posúdenia vypracovať pre Objednávateľa posúdenie zdravotného rizika s 

kategorizáciou prác.  

b. Navrhovať Objednávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravotného 

rizika a upozorňovať ho na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika  

c. Poskytovať Objednávateľovi poradenstvo zamerané na: − plánovanie a organizáciu 

práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsob 

výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia − ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom 

faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú 

používať.  
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d. Zúčastňovať sa na: − zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní 

nových zariadení a technológií z hľadiska ochrany zdravia, − organizovaní vzdelávania 

vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdelávaní vybraných 

zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci činnosti PZS je aj poskytovanie poradenstva a 

evidencia zamestnancov mandanta, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, v 

súlade s § 30 ods. 1 písm. j) a písm. k), ods. 2 a ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z . 

3. Predmetom Zmluvy nie sú merania faktorov práce a pracovného prostredia a vypracovanie 

prevádzkových poriadkov pre pracoviská Objednávateľa.  

 

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV  

1. V súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách sa zmluvné strany dohodli, že odmena za 

služby poskytnuté mandatárom sa stanovuje, paušálne vo výške  20,00 € za kalendárny 

mesiac        

 Mandant je povinný uhradiť odmenu za poskytnutie činnosti podľa predmetu zmluvy, 

a to na základe faktúry vystavenej za mesiac,  mandatárom, v lehote splatnosti, a to do 30 

dní po jej obdržaní bankovým prevodom na účet mandatára, uvedeným v tejto zmluve. 

 Fakturácia bude vykonaná v dohodnutých intervaloch. V prípade, že nebude faktúra 

uhradená v lehote splatnosti, má mandatár právo na uplatnenie si úrokov z omeškania vo 

výške 0,05% z dlžnej sumy za každý i načatý deň omeškania.  

 Mandatár nie je platcom DPH. 

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA  

1. Objednávateľ vytvorí Poskytovateľovi vhodné pracovné podmienky, aby mohol 

Poskytovateľ nerušene a v čo najkratšom čase vykonať predmet Zmluvy, a to najmä 

sprístupnením objektov a priestorov podľa čl. 4., vstupu na pracoviská a podobne.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Poskytovateľovi všetky informácie, ním vyžiadané, 

údaje a doklady potrebné k splneniu Zmluvy. Súčasne sa zaväzuje spolupracovať s 

Poskytovateľom a umožniť mu nezávislosť pri vykonávaní jeho odborných činností a vstup 

do všetkých objektov, prístup ktorých je Objednávateľ oprávnený umožniť na základe 

vlastníckeho alebo iného užívacieho práva.  
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3. Za účelom plnenia tejto zmluvy Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi v jednom 

vyhotovení príp. elektronický všetky vnútorné predpisy, organizačnú štruktúru, príp. inú 

dokumentáciu v slovenskom jazyku, majúce súvislosť s touto problematikou.  

4. Objednávateľ Poskytovateľovi včas oznámi zmeny v organizačnej štruktúre, aktuálny stav 

zamestnancov, nástup každého nového zamestnanca a iné podstatné skutočnosti ovplyvňujúce 

činnosť PZS.  

5. Objednávateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o každej zmene pracovných 

podmienok na niektorom z pracovísk, ako aj o každej technologickej alebo akejkoľvek inej 

zmene (napr. zavedenie novej technológie, nového pracovného postupu, prijatie nového 

zamestnanca), ktorú Objednávateľ vykonal na svojich pracoviskách, ktorá môže mať za 

následok zmenu pracovných podmienok na danom pracovisku. Horeuvedené informácie 

môžu byť Poskytovateľovi zaslané aj e-mailom na adresu: info@bates-bozp.sk  

6. Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi odplatu podľa čl. 7 tejto Zmluvy. 

 

8. POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA  

1. Poskytovateľ povinný vykonávať poskytované služby riadne a včas, v súlade s touto 

Zmluvou a v zmysle platných predpisov.  

2. Poskytovateľ je povinný uchovávať doklady a iné veci, ktoré v súvislosti so svojou 

činnosťou nadobudol od Objednávateľa alebo od tretích osôb, a najneskôr po ukončení trvania 

tejto Zmluvy, inak vždy na požiadanie Objednávateľa, je povinný ich odovzdať 

Objednávateľovi.  

3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorú Objednávateľ utrpí nedodržaním doporučení 

Poskytovateľa poskytnutých podľa tejto Zmluvy. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá 

Objednávateľovi vznikne z dôvodu, že Objednávateľ nezabezpečí účasť zamestnancov na 

činnostiach zabezpečovaných Poskytovateľom podľa tejto Zmluvy  

5. V prípade, ak Objednávateľ poverí plnením čiastkových úloh tretiu osobu, Poskytovateľ je 

oprávnený prehodnotiť výsledky činnosti takejto tretej osoby. 
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9. PLNENIE V OMEŠKANÍ  

1. V prípade, že Objednávateľ je v omeškaní s plnením podľa čl. 7 po dobu dlhšiu ako 30 dní, 

má Poskytovateľ právo nepokračovať v činnosti podľa predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť 

zachovávať mlčanlivosť podľa čl. 12 tým nie je dotknutá. 

 

10. DORUČOVANIE  

1. Písomnosti sa považujú za doručené:  

a. dňom ich reálneho prevzatia druhou zmluvnou stranou  

b. dňom odmietnutia ich prevzatia druhou zmluvnou stranou 

c. v prípade neprevzatia písomností uložených na pošte, 3. dňom ich uloženia na pošte  

d. dňom ich doručenia na emailovú adresu uvedenú v čl. 1.  

2. Poskytovateľ je oprávnený poslať Objednávateľovi faktúru v elektronickej podobe na 

adresu uvedenú v čl. 1 Zmluvy. V takomto prípade sa faktúra považuje za doručenú dňom jej 

doručenia na emailovú adresu Objednávateľa. 

 

11. MLČANLIVOSŤ  

1. Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto Zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa 

druhej zmluvnej strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana“) a jej podnikania, najmä k 

akýmkoľvek informáciám prevádzkovej, majetkovej, organizačnej, personálnej, hospodárskej 

a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne 

neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana 

získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto Zmluvy alebo v jej 

súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany alebo ich dotknutá 

zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného 

zákonníka.  

2. Pri plnení činnosti podľa tejto Zmluvy sú obe zmluvné strany povinné postupovať v súlade 

a v lehotách stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Osobitne sú povinné 



6 
 

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce spôsob nakladania s osobnými 

údajmi, najmä zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

12. OSOBITNÉ USTANOVENIA  

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú  

 1.1 Cena je stanovená ku dňu   30.10.2020 s aktuálnym počtom 18 zamestnancov. 

V prípade zvýšenia počtu zamestnancov min o 10% bude upravená cena o dané navýšenie.   

2. Zmluvu je možné ukončiť:  

a. Dohodou zmluvných strán  

b. Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu, s 

dvojmesačnou výpovednou lehotou, pričom výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane  

c. Písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy 

alebo v prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy, ktoré nebolo napravené v primeranej 

lehote písomne určenej neporušujúcou zmluvnou stranou; odstúpenie od zmluvy je účinné 

dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.  

3. Zmluva automaticky zaniká  

a. Zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu,  

b. Zánikom povolenia Poskytovateľa na poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy.  

4. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje:  

a. neposkytnutie dostatočnej súčinnosti Objednávateľom, a to ani po písomnom 

upozornení zo strany Poskytovateľa,  

b. omeškanie Objednávateľa so zaplatením odplaty podľa čl. 7 v trvaní najmenej 60 

dní  

c. Rozmnožovanie, kopírovanie, skenovanie, poskytovanie tretej osobe dokumentácie 

alebo jej časti a pozmeňovanie bez písomného súhlasu Poskytovateľa 

5. Pri ukončení zmluvného vzťahu má Poskytovateľ právo na pomernú časť odplaty 

zodpovedajúcej činnosti, ktorú vykonal do posledného dňa platnosti Zmluvy. Odplata bude 

zaplatená, ako je uvedené v čl. 7., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
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13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

1. Táto Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán.  

2. Táto Zmluva nadobudne účinnosť dňa  

3. Zmeny a doplnky k tejto Zmluve je možné vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných 

strán formou písomných a očíslovaných dodatkov.  

4. Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch. 2 rovnopis obdrží Objednávateľ a 1 rovnopis 

obdrží Poskytovateľ.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy porozumeli, čo do obsahu i rozsahu, 

tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na 

tejto Zmluve. 

 

 

V......................       Dňa...................... 

 

 

 

 

Objednávateľ        Poskytovateľ  

 

 


