
ZML VA

o koná, aní pracovnej zdravotnej služby uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva")

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC/SWIFT:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v Obchodnom registri
(ďalej len .objednávateľŕi
Kontakt telef.:
Email:

Jazyková škola Užhorodská Č. 8
Užhorodská 8, Košice 040 11
Mgr. Ravi Kant Bhutani
Prima Banka, s.r.o
0502717001/5600
SKl356 0000 0000 0502 71700 l

35540451
20216005333

055/6460377
sjs@sjske.sk

2. Poskytovateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC/SWIFT:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice L, oddiel: Sro, vložka č.: 33585/V
(ďalej len .poskytovaieľŕi .
Kontakt telef.: 0903 309211
Email: viger.sro@gmail.com

ViGeR s.r.o.
Seňa 10, 044 58 Seňa
Ing. Viera Rusňáková, PhD., konateľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.
5049565435/0900
Sk1309000000005049565435
GIBASKBX
47457066
2023881882

l.
Predmet zmluvy

1. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre objednávateľa činnosti pracovnej
zdravotnej služby v rozsahu uvedenom v článku II tejto zmluvy a objednávateľ sa
zaväzuje platiť poskytovateľovi odmenu podľa článku IV tejto zmluvy.

2. Poskytovateľ je oprávnený na vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby
u zamestnávateľov samostatne na základe živnostenského oprávnenia vydaného
Okresným úradom Košice - okolie, odbor živnostenského podnikania, č. OŽP - OU-KS-
OZP-2014/009721-2 a na základe ohlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR č.
OPPLl6359117921/2014 v rozsahu podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h)
prvého bodu a písm. i) zákona č. 355/2007 Z.z.



II.
Obsah a rozsah činností pracovnej zdravotnej služby

a spôsob plnenia zmluvy

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa činnosti pracovnej zdravotnej
služby v rozsahu stanovenom zákonom Č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
a vyhlášky Č. 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 spôsobilosť a zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v rozsahu:

Dohľad nad pracovnými podmienkami:
a) Identifikácia rizikových faktorov pracovného prostredia a zdravotných
nebezpečenstiev vyplývajúcich z faktorov práce a pracovného prostredia. Určenie
stratégie a rozsahu objektivizácie faktorov pracovného prostredia.

b) Hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci
a vypracovanie posudkov o riziku v zmysle platných legislatívnych predpisov.

c) Kategorizácia pracovných činností a návrhy na zaradenie pracovných činností do
kategórií z hľadiska zdravotných rizík.

d) Vypracovanie prevádzkového poriadku v súlade s požiadavkami príslušných
legislatívnych úprav.

e) Zabezpečenie dohľadu nad faktormi pracovného prostredia a nad stavom pracovných
podmienok.

f) Poskytovanie poradenstva a návrhov opatrení zameraných na ochranu zdravia
zamestnancov.

g) Účasť na vypracúvaní a realizácii programov ochrany a podpory zdravia
zamestnancov.

h) Realizácia výchovnovzdelávacích aktivít voblasti výchovy k zdraviu, pozitívnych
a negatívnych vplyvov práce a pracovných podmienok na zdravie, preventívnych
opatrení na ochranu zdravia a optimalizácie pracovných podmienok.

i) Poskytovanie poradenstva o nebezpečenstvách a s nimi súvisiacich rizikách pri práci
a ochrane pred nimi, o nových legislatívnych úpravách, pomoc pri vypracovaní
zoznamov, záznamov, tlačím, noriem a pod. v súlade s platnou legislatívou.

2. Činnosti podľa tejto zmluvy budú realizované pre zamestnancov objednávateľa
pracujúcich v priestoroch objednávateľa, vrátane i mimo jeho sídla a na pracoviskách
objednávateľa, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak.

3. Previerku pracovného prostredia na pracoviskách objednávateľa vykoná poskytovateľ
v termíne podľa dohody s objednávateľom.

4. Ostatné odporúčané služby poskytovateľom si objednávateľ u poskytovateľa
zabezpečuje formou písomnej objednávky, ktorá musí obsahovať akú službu
objednávateľ požaduje.

5. Poskytovateľ a objednávateľ sa vopred dohodnú na rozsahu a termínoch konania
a realizácie jednotlivých činností.
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III.
Doba platnosti zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
3. Zmluvný vzťah je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) výpoveďou
c) odstúpením od zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok dohodnutých
v tejto zmluve ktoroukoľvek zo zmluvných strán alebo z dôvodov uvedených v zákone
Č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

4. Vypovedať zmluvu je oprávnená ktorákoľvek zmluvná strana a bez udania dôvodov,
pričom výpovedná lehota je dva kalendárne mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť
prvý dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.

5. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej
zmluvnej strane na adresu jej sídla.

IV.
Cena za predmet plnenia a platobné podmienky

1. Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na cenách za jednotlivé činnosti pracovnej
zdravotnej služby vo výške ako sú uvedené v cenovej ponuke v prílohe Č. 1 tejto
zmluvy.

2. Doprava poskytovateľa na pracovisko objednávateľa je hradená objednávateľom
v cene 0,40 EUR/km bez DPH.

3. Poskytovateľ je oprávnený ceny podľa bodu 1. a 2. tohto článku zmeniť na základe
dohody s objednávateľom a to formou písomného dodatku k tejto zmluve. V prípade,
že sa zmluvné strany na zmene ceny nedohodnú je ktorákoľvek zmluvná strana
oprávnená od zmluvy odstúpiť podľa čl. III. bod 3 písm. c) tejto zmluvy.

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby vykonané poskytovateľom
v rámci pracovnej zdravotnej služby v zmysle tejto zmluvy.

5. Objednávateľ cenu za plnenie predmetu tejto zmluvy podľa čl. IV. tejto zmluvy uhradí
poskytovateľovi na základe faktúry vystavenej poskytovateľom na účet poskytovateľa.

6. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať za službu

a) za písomné dokumenty vopred, s tým, že faktúruje povinný vystaviť najneskôr
5 dní pred odovzdaním písomných dokumentov;

b) za ostatné služby je povinný poskytnuté plnenie fakturovať 1 - krát mesačne
a to po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo plnenie poskytnuté.

7. Lehota splatnosti faktúry za ostatné služby podľa bodu 6.b) článku IV je 30
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

8. Poskytovateľ má právo účtovať úrok z omeškania po lehote splatnosti faktúry vo
výške 0,027% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
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v.
Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ je povinný poskytovať poskytovateľovi po dobu trvania tejto zmluvy
všetku súčinnosť potrebnú za plnenie záväzkov poskytovateľa vyplývajúcich z tejto
zmluvy a to najmä poskytnúť potrebné informácie, písomné podklady a inú
dokumentáciu vo forme, rozsahu a lehotách určených poskytovateľom, ako aj umožniť
vstup poskytovateľovi (jeho zamestnancom) na svoje pracoviská, aby poskytovateľ
mohol riadne a včas realizovať plnenie tejto zmluvy.

2. Objednávateľ je povinný písomne informovať poskytovateľa o každej zmene
pracovných podmienok na pracovisku ako aj o každej technologickej alebo
akejkoľvek inej zmene (napr. zavedenie novej technológie, nového pracovného
postupu alebo nového/nových pracovných prostriedkov apod.), ktorú objednávateľ
vykonal na niektorom pracovisku, a ktorá môže mať za následok zmenu pracovných
podmienok na danom pracovisku. Zmluvné strany bez zbytočného odkladu po
doručení oznámenia podľa predchádzajúcej vety dohodnú prípadné podrobnosti
o splnení záväzkov poskytovateľa podľa tejto zmluvy vo vzťahu k pracovisku, ktorého
sa oznámenie týka.

3. Korešpondencia medzi poskytovateľom a objednávateľom sa bude vykonávať výlučne
v slovenskom jazyku, ktorá bude adresovaná na uvedené adresy v tejto zmluve pokiaľ
zmluvné strany sa nedohodnú inak.

4. Elektronická korešpondencia bude využívaná v dohodnutom rozsahu medzi
objednávateľom a poskytovateľom.

5. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou medzi zmluvnými stranami sa rozumie doručenie poštou s doručenkou
preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa odseku 3 tohto článku, doručenie
kuriérom alebo osobné doručenie príslušnou zmluvnou stranou.

6. Korešpondencia sa považuje za doručenú po opakovanom pokuse o doručenie.

7. Prípadné zmeny adries zmluvné strany sú povinné písomne oznámiť do 3 pracovných
dní.

8. Ustanovenia bodov 3, 5 a 6 tohto článku sa vzťahujú aj na doručovanie faktúr
vystavených podľa čl. IV tejto zmluvy.

9. Poskytovateľ je povinný dodržiavať nestrannosť a presadzovať u objednávateľa
dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.

10. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku
neakceptovania navrhnutých opatrení poskytovateľom, resp. opatrení vyplývajúcich
z príslušných právnych predpisov, potreba realizácie ktorých vyplynula z informácií
poskytnutých poskytovateľom, v súvislosti s výkonom pracovnej zdravotnej služby.
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VI.
Záverečné ustanovenia

ll. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, suvisrace s plnením tejto zmluvy sa
považujú za dôverné informácie a zaväzujú sa tieto chrániť pred ich sprístupnením
tretím osobám, .nezneužívať ich, neposkytovať ich tretím osobám a nepoužívať ich
v rozpore s ich účelom pre svoje potreby na úkor druhej zmluvnej strany. Táto
povinnosť trvá aj po ukončení zmluvného vzťahu. V prípade porušenia tejto
povinnosti má poškodená strana nárok na náhradu škody z tohto dôvodu vzniknutej.
Záväzok zmluvných strán v zmysle uvedeného neplatí, ak uvedenú povinnosť určuje
zákon alebo príslušný štátny orgán.

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, pričom každá zmluvná strana
obdrží jeden (1) exemplár.

2. Právne vzťahy touto zmluvou osobitne neupravené, sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

\

3. Súčasťou tejto zmluvy je príloha Č. 1 - Cenová ponuka.

4. Túto zmluvu je možné meniť alebo doplňať len na základe dohody oboch zmluvných
strán a to vo forme písomných dodatkov.

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli, nemajú proti nej žiadne námietky na znak čoho pripojili svoje podpisy.
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Cenová ponuka - Dohl'ad nad pracovnými podmienkami

1/ Prehliadka pracovného prostredia za účelom vykonania previerky o stave
pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov a o
rozsahu ďalej poskytovaných služieb v oblasti ochrany zdravia zamestnancov.

Cena: 50,00 €'prevádzka

2/ Vykonanie spoločnej previerky pracovísk objednávatel'a v spolupráci s
bezpečnostnotechnickou službou objednáv.atel'a, prípadne spoločnej previerky v
rámci štátneho dozoru RÚVZ alebo Inšpektorátu práce

50,00 €'prevádzkaCena:

3/ Identifikácia pracovného prostredia, zdravotných nebezpečenstiev
na pracoviskách a rizikových faktorov práce.
Určenie stratégie a rozsahu objektivizácie faktorov pracovného
prostredia. <,

15,00 €'hodinaCena:

4/ Každoročné vypracovanie správy o stave pracovných podmienok a zdravotných
podmienok zamestnancov pre jedno pracovisko a návrh opatrení na ochranu a
podporu zdravia zamestnancov a
vypracovanie hodnotenia zdravotných rizík ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov
pri práci a kategorizácie pracovných činností a návrhy na zaradenie pracovných
činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík.

100,00 €'prevádzkaCena:

5/ Hodnotenie zdravotného rizika pri práci a vypracovanie posudku o riziku pre všetky
rizikové faktory mimo chemických faktorov zmysle platných legislatívnych

80,00 €Cena:

6/ Hodnotenie zdravotného rizika pri práci a vypracovanie posudku o riziku pre
chemické faktory menej ako 20 v zmysle platných legislatívnych predpisov.

70,00 €Cena:

7/ Hodnotenie zdravotného rizika pri práci a vypracovanie posudku o riziku pre
chemické faktory viac ako 20 v zmysle platných legislatívnych predpisov.

120,00 €Cena:



8/ Vypracovanie prevádzkového poriadku v súlade s požiadavkami príslušných
právnych predpisov pre rizikové faktory.

Cena: 80,00 €

9/ Vypracovanie prevádzkového poriadku v súlade s požiadavkami príslušných
právnych predpisov pre zdravotnícke zariadenia, ubytovacie zariadenia, školy,
škôlky a pod ..

Cena: 150,00 €

10/ Poskytovanie poradenstva a návrhov opatrení zameraných na ochranu zdravia
zamestnancov.

Cena: 15,00 €/hodina

11/
Vypracovanie hygienicko - epidemiologického režimu alebo sanitačného predpisu

80,00 €Cena:

12/
Vypracovanie kompletného HACCP

Cena: 150,00 €

13/
Vypracovanie schématického nákresu a poradenstvo pri úprave pracoviska

30,00 €Cena:

14/ Realizácia výchovnovzdelávacích aktivít v oblasti výchovy k zdraviu, pozitívnych a
negatívnych vplyvov práce a pracovných podmienok na zdravie, preventívych
opatrení na ochranu zdravia a optimalizácie pracovných podmienok. Účasť na
vypracúvaní a realizácii programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov.

Cena: 15,00 €/hodina

Poskytovanie poradenstva pracovnou zdravotnou službou - o nebezpečenstvách a
s nimi súvisiacich možných zdravotných rizikách pri práci a ochrane pred nimi, o
nových legislatívnych úpravách, pomoc pri vypracovaní zoznamov, záznamov,

15/ tlačív, noriem a pod. v súlade s platnou legislatívou.

15,00 €/hodinaCena:



Poznámka:
Uvedené ceny sú z :;-- ločnosť nie je platcom DPH

/
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