
ZMLUVA O VYKONANÍ DOHLADU NAD PRACOVNÝMI PODMIENKAMI

Uzatvorená podla $ 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
V znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany -

Objednávatel'
Obchodné meno: TERMALŠPORTTS s.r.o.
Sídlo: Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
IČO : 36 784 478
DIČ: 2022382318
IČDPH: SK2022382318
Zastúpená: Ing. Ivan Šaško, konatef
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddielSro, vložka č.19036/L
ďalej „objednávatel“

a

Poskytovatel'
|

Obchodný názov: MYPROs.r.o.
Sídlo: Staromyjavská 716/73, 90701 Myjava
Ičo: 52 531 431
DIČ: 2121056531
IČ DPH: SK2121056531
Bankové spojenie: Fio banka
IBAN: SK7683300000002501671987
ďalej „poskytovatel“

Poskytovatel je zaevidovaný v Zozname fyzických osób - podnikatelov a právnických osób ktoré vykonávajú

samostatne dodávatelským spósobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich

práce zaradené do kategórie 1 a 2 (dohlad nad pracovnými podmienkami) pod číslom v evidencii ÚVZ SR —

OPPL/6226/124273/2019 zo dňa 12.8.2019.
Článok I

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je závázok Poskytovatela zabezpečiť pre Objednávatela vykonávanie dohřadu nad

pracovnými podmienkami podla $ 30ab, písm. a, b, c, d, e zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov

v podmienkach objednávatela. Obsah dohodnutých zdravotných služieb tvorí článok III. Tejto zmluvy.

2. Poskytovatel sa zavázuje poskytovať Objednávatelovi služby v súlade s platnými právnymi predpismi vo

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost, spósobom a za podmienok v tejto zmluve ďalej ustanovených.

Článok II

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávatel sa zavázuje poskytnúť Poskytovatefovíipri realizácii služieb dohodnutých v tejto zmluve všetku

potrebnú súčinnosť, poskytne mu potrebné informácie, príslušnú dokumentáciu a umožní poskytovatefovi

vstup do všetkých objektov a priestorov spadajúcích pod výkon zdravotných služieb.

2. Poskytovatel nepreberá zodpovednost za škody vzniknuté Objednávatelovi svojimi službami v prípade, pokial

nebol včas a pravdivo informovaný o nových skutočnostiach a zmenách u Objednávatela (personálnych,

vykonávaných pracovných činnostiach, používaných technológiách a strojných zariadeniach, pracovnom

prostredí, zdravotnej spósobilosti zamestnancov / týkajúcich sa predmetu výkonu dohladu nad pracovnými

podmienkami, alebo ak Objednávatel neposkytol súčinnosť potrebnú pre výkon činnosti, alebo ak



Objednávatel neplní povinnosti ustanovené všeobecne záváznými právnymi predpismi na zabezpečenie

ochrany zdravia pri práci.

Článok III

Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej odplate za poskytovaníie predmetu zmluvy nasledovne:

Pracovná zdravotná služba — zdravotný dohlad pre zamestnancov kategórie 1a 2

zabezpečenie posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia —

opakovaný hygienický audit na prevádzke

zabezpečiť vypracovanie písomného posudkuo riziku s kategorizáciou prác z hladiska zdravotného
rizika — vypracovanie dokumentácie

stanovovanie rozsahu a periodicity lekárskych preventívnych prehliadók vo vzťahu k práci pre
jednotlivé profesie — na základe vypracovanej kategorizácie prác

podporuje prisposobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom objednávatela
z hladiska ochrany zdravia s

podáva informácie o zmenáchv legislative

Konzultácia e — mailom, telefonicky / poradenská činnosť

poskytuje primerané poradenstvo zamestnávatelovi a zamestnancom objednávatelfa pri

1. plánovanía organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a
spósobu výkonu práce z hladiska ochrany zdravia,

2. ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa
používajú alebo plánujú používať,

3. ochrane a kladnom ovplyvňovanízdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii.

paušálna platba prepočítaná
na 24 mesiacov

12,5 € /mesiac

(bez DPH)

Fakturácia v ročných intervaloch.

Stretnutie na pracovisku 1 x za 24 mesiacov

dopravné náklady 0,4 € /km

Doplnkové služby na objednávku (bez DPH)

Spracovanie dokumentácie PZS / Prevádzkový poriadok a posudok o riziku z hřadiska ochrany a

podpory zdravia zamestnancov pri práci, ak tak ustanovujú osobitné predpisy (PP biologický faktor,
chemický faktor a pod.)

170,- € dokument

Vzdelávanie zamestnancov na poskytnutie Prvej pomoci na pracovisku

(1 skupina — maximálne 15 osób, á 2 roky)

Podla vyhlášky je potreba preškoliť 10% z celkového množstva zamestnancov

1 zamestnanec / 17,00 €

alebo 200,- €

dopravné náklady (v prípade vzdelávania zamestnancov) 0,4 € /km

2. Vcene nie je započítaná daň z pridanej hodnoty. K cene bude daň pripočítaná v zmysle platných predpisov.
3. Objednávatel sa zavázuje uhradiť dohodnuté platby na účet poskytovatela na základe ním predloženej

faktúry. Faktúra bude splatná do 14 dní od jej vystavenia. Objednávateř súhlasí s elektronickým zasielaním

faktúr. Faktúra musí spfíňať náležitosti účtovného dokladu vsúlade s $ 10 zákona č. 431/2002 Z.z.

o účtovníctve v z.n.p. ako aj náležitosti s $ 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p.
4. Vprípade, ak sa objednávatel dostane do omeškania sriadnym avčasným splnením svojho závázku

uvedeného v bode 1, je poskytovatel oprávnený účtovať si úrok z omeškania vo výške podla ustanovenia $

369 Obchodného zákonníka.



5. V zmysle 8 369 a Obchodného zákonníkaplatí : Dlžník, ktorým je subjekt verejného práva podla $ 261 ods. 3

a 5, ktorý je v omeškaní so splnením peňažného závázku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej
sumy úroky z omeškania najmenej v sadzbe podla $ 369 ods. 2.

Článok IV

Doba trvania a ukončenie tejto Zmluvy

Táto zmluva-sa uzatvára na dobu neurčitú, od 1.5.2022.
Táto zmluva zaniká:
Dohodou zmluvnýchstrán,
Výpoveďou,
Odstúpením od zmluvy.
Právo vypovedať túto zmluvu má každá zmluvná strana, a to formou písomnej výpovede doručenou druhej
zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 2 mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane:
Od tejto zmluvy móže Objednávatel odstúpiť s okamžitou účinnosťou, t.j. s účinnosťou ku dňu doručenia

písomného odstúpenia Poskytovatelovi, ak Poskytovatel riadne a včas neplní zmluvné závázky, ak jej

činnosťou alebo nečinnosťou vzniká alebo čo i len hrozí vznik škody Objednávateřovi.
Poskytovatel móže odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou, t.j. s účinnosťou ku dňu doručenia písomného
odstúpenia Objednávatelovi, ak Objednávatel v dósledku svojho zavinenia riadne a včas neplní zmluvné

závázky, ak jeho činnosťou alebo nečinnosťou vzniká Poskytovateřovi škoda a ďalej v prípade, ak sa

objednávatel dostane do omeškania so splnením svojich platobných povinností o viac ako 30 dní -= v takomto
prípade móže Poskytovatel od zmluvy odstúpiť najskór v deň nasledujúci po márnom uplynutí písomne
poskytnutej náhradnej lehoty na vyrovnanie neuhradenej sumy.
Za riadne doručenie odstúpenia od zmluvy sa považuje jeho zaslanie na adresu druhej zmluvnej strany
uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ato aj vtedy, ak si druhá strana doručenú výpoveďv odbernej lehote

nevyzdvíihne.

Článok V

Závázok mlčanlivosti
Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, ktoré poskytli pri rokovaniach o uzavretí tejto zmluvy alebo získali
pri výkone práv a povinností podla tejto zmluvy sa považujú za dóverné informácie v zmysle $ 271 zákona č.

513/1991 Zb. obchodný zákonník. Dóverné informácie sú najmá akékolvek informácie o niektorej zmluvnej

strane obchodnej, technickej alebo ekonomickej povahy, informácie o zamestnancoch a klientoch zmluvnej

strany, cenové dohody zmluvných strán, know how niektorej zmluvnej strany, špecifikácie, počítačové

databázy, software alebo dokumentácie v akejkolvek podobe.
Dóverné informácie sa zmluvné strany zavázujú chrániť a neposkytovať ich tretím osobám — s výnimkou

plnenia povinností vyplývajúcích zo všeobecne závázných právnych predpisov najmá podla zákona č.

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o

slobode informácií) v znení neskorších predpisov, nezneužívať ich a najmá nepoužívať ich v rozpore sich

účelom pre svoje potreby, na úkor druhej zmluvnej strany.
Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zachovania mlčanlivosti budú trvať aj po ukončení

účinnosti tejto zmluvy, ato až do doby, než sa stanú verejne známymi alebo prístupnými bez porušenia

povinnosti niektorou zmluvnou stranou, prípadne treťou osobou.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

Zmluva sa uzatvára podla $ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

doplnení. Vzťahy účastníkov zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného

zákonníka a zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovatel súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle odberatefa.



7.

Poskytovatef nie je oprávnený postúpiť pohřadávky zo Zmluvy v zmysle $ 524 a nasl.|zákona č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho

súhlasu Odberatefa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohřadávky poskytovatela v rozpore s dohodou

podla predchádzajúcej vety, bude v zmysle 5 39 Občianského zákonníka neplatný.

Osobné údaje dotknutých osób sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o volnom pohybe

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so

zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o

spracúvaní osobných údajov prevádzkovateřlom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle

www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach

prevádzkovateřa.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Poskytovatel obdrží po podpísaní jeden rovnopis

a objednávateť jeden rovnopis, z ktorých každý má platnosť originálu.

Túto zmluvu je možné dopílňať alebo meniť dodatkami ku zmluve; ktoré je možné vykonať len so súhlasom

obidvoch strán a to výlučne v písomnej forme. Dodatky nadobúdajůú platnosť a účinnosť podřa príslušných

ustanovení o povinnom zverejňovaní.
Zmluvné strany vyhlasujů, že si zmluvu pred jej podpisom pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten

predstavuje ich skutočnů vófu zbavenú akýchkolvek omylov. Svoje prejavy vole obsiahnuté v tejto zmluve

zmluvné strany považujú za určité a zrozumitelné, vyjadrené nie v tiesní, a nie za nápadne nevýhodných

podmienok.
Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpisujú.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť

dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia na webovom sídie objednávateřa.

V Twrdošíne, dňa ....Z7..Zol.. V Myjave, dňa „ZZZ.
MYPROs.r.o.
Staromvjavská 716/73

907 01 Myjava
IČO:52 831 421. DIČ: 2121056531
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TERMALŠPORT TS s.r.o. MYPROs.r.o.
Objednávatel Poskytovatel

+Mmé,


