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Zmluva  

o poskytovaní  dohľadu nad pracovnými podmienkami 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2., § 566 a nasl. a § 591 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 21 a nasl. Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, podľa Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

v znení neskorších predpisov (z. č. 289/2017 Z. z.), ďalej len „Zmluva“ 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola 

Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 

V zastúpení: Ing. Elemír Pál, riaditeľ 

  IČO: 00891592 

  DIČ: 2021042375 

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

  IBAN: SK9881800000007000305375 

                        BIC: SPSRSKBA 

a 

 

Dodávateľ :  BOZP & AT s. r. o. 

   Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárno 

                         V zastúpení: Ing. Tibor Gál - konateľ 

   IČO: 47408456 

   DIČ: 2023929853 

 Bankové spojenie: SLSP, a. s. 

 IBAN: SK4509000000000212475462  

 BIC: GIBASKBX  

 

 

Článok I. – Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie a realizácia ustanovení Zákona NR SR č. 124/2006 

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a Zákona 

NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení 

neskorších predpisov, ktorými sú ustanovené základné podmienky na zaistenie 

pracovnej zdravotnej služby, na zaistenie dohľadu nad pracovnými podmienkami, na 

vylúčenie alebo obmedzenie rizika faktorov podmieňujúcich vznik chorôb z povolania 

a všeobecné zásady prevencie. A to u zamestnávateľa, ktorého zamestnanci vykonávajú 

práce zaradené do kategórie 1 alebo 2. 

 

2. Vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby je zabezpečené v súlade s § 30a ods. 3.  

písm. b) Zákona č. 355/2007 Z. z. v znení n. p. právnickou osobou, ktorá vykonáva 

samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre 

zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 (dohľad nad 

pracovnými podmienkami) podľa § 30aa ods. 2 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení neskorších 

predpisov a je zaradená na  Úrade verejného zdravia SR v evidencii osôb, ktoré 

vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby (SR OPPL/9465/2017). 
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3. Predmetom zmluvy nie je vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok 

zamestnancov. 

 

Článok II. – Účel zmluvy 

 

Dodávateľ -  asistent hygienickej služby - zodpovedný zástupca: 

 

 Vykonáva dohľad nad pracovnými podmienkami, 

 Hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich 

možného vplyvu na zdravie zamestnancov, 

 Zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné 

kombinované účinky na zdravie, 

 Hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na 

vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, 

 Navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika, 

 Vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, 

 Podporuje prispôsobenie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska 

ochrany zdravia, 

 Poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri plánovaní 

a organizácie práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk 

a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, 

 Poskytuje primerané poradenstvo pri ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov 

práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré používajú alebo plánujú používať, 

 Poskytuje primerané poradenstvo pri ochrane zdravia, hygiene, fyziológii práce, 

psychológii práce a ergonómii, 

 Zúčastňuje sa na vypracúvaní programu ochrany zdravia a podpory zdravia zamestnancov, 

na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií 

zo zdravotného hľadiska, 

 Spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany zdravia, 

hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie,  

 Zastupuje objednávateľa voči orgánom vykonávajúcim štátny zdravotný dozor. 

 

Článok III.  – Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena služby bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom č. 18/1996 

Z. z. o cenách. Dohodnutá suma bude uhrádzaná mesačne po vystavení faktúry a to vždy 

do 15. dňa nasledujúceho mesiaca prevodom na účet číslo: 

SK4509000000000212475462 vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. 

2. Výška dohodnutej ceny – paušálnej mesačnej odmeny za predmet zmluvy je 25 €. 

3. V cene sú zahrnuté činnosti podľa článku I. Zmluvy. V prípade zvýšenia počtu 

prevádzok objednávateľa sa cena upravuje s počtom zvýšených prevádzok.  

4. Objednávateľ je povinný oznámiť zriadenie prevádzky dodávateľovi včas a to 15 dní 

pred zriadením prevádzky. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania platby za vykonané práce, má právo 

dodávateľ účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý 

deň omeškania. 

6. Činnosti nezahrnuté v dohodnutej sume článku III. Zmluvy, budú objednávateľovi 

fakturované po predchádzajúcom súhlase objednávateľa. 
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Článok IV. – Osobitné ustanovenia 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť vstup do všetkých priestorov za účelom vykonania 

dohľadu nad pracovnými podmienkami a poskytnúť potrebné informácie.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje v termíne uhrádzať dohodnutú sumu podľa článku III. ods. 2. 

Zmluvy.  

3. Dodávateľ sa zaväzuje plniť včas a kvalitne dohodnuté záväzky. 

 

Článok V. – Mlčanlivosť 

 

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa pri 

svojej spolupráci dozvedia, a ktorých zverejnenie by bolo v rozpore so záujmami druhej strany. 

Zmluvná strana, ktorá poruší toto ustanovenie, sa zaväzuje znášať všetky dôsledky s tým 

spojené, vrátane náhrady škody. 

 

Článok VI. – Záverečné ustanovenia 

 

1. Prípadné zmeny platobných podmienok, termínov plnenia, zmeny právnych predpisov 

v oblasti BOZP a ochrany verejného zdravia budú riešené písomným dodatkom zmluvy, 

ktorý musí byť potvrdený oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými 

stranami a účinnosť na sledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.  

3. Výpovedná lehota je 3 mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

4. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých jeden obdrží dodávateľ a dva 

exempláre obdrží objednávateľ. 

 

 

 

 

V Komárne, dňa 31. 05. 2018 

 

 

 

 

 

            

       Objednávateľ                                         Dodávateľ  

 

 

 

 

 

 

 .........................................                                                         ......................................... 

        Ing. Elemír Pál                                                     Ing. Tibor Gál  


