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Zmluva o poskytovaní služieb 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v spojení s ustanovením § 30aa a nasl. zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Článok I.  

Zmluvné strany 

1.1  

Objednávateľ:  Základná škola 
Sídlo:    Nábrežná 845/17, 02401 Kysucké Nové Mesto 

Zastúpený:  Mgr. Viera Bodoóvá 

IČO:    36 142 654 

IČO DPH:   neplatca 

DIČ:    2021446361 

Bankové spojenie:  VÚB,a.s. 

IBAN:   SK72 0200 0000 0016 3341 3758 

BIC: 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

 

1.2 

Poskytovateľ:  Urológia CA + KM, spol. s r.o.   

Sídlo:    M. Šinského 1116/1H, Žilina - Bytčica 010 07 

Zastúpený:  Mgr. Katarína Poliaková – konateľka  

IČO:    35 912 693 

IČO DPH:   neplatca 

DIČ:   2021934134 

Bankové spojenie:  VÚB,a.s. 

IBAN:   SK3602000000002694272754 

BIC:    SUBASKBX 

Obchodný register:  Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 15726/L  

 

(ďalej len „poskytovateľ“)  

 

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva“). 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť dohľad nad pracovnými 

podmienkami zamestnancov objednávateľa vykonávajúcich práce zaradené do kategórie I. a  

II. v nasledovnom rozsahu:  

a) posúdenie zdravotných rizík na pracovisku a ich písomné spracovanie,  

b) výkon periodického auditu najneskôr ku 31. decembru príslušného roka, ktorý zahŕňa 

obhliadku všetkých priestorov objednávateľa, spracovanie a aktualizáciu internej 

dokumentácie objednávateľa, súvisiacej s dohľadom nad pracovnými podmienkami 
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zamestnancov, spracovanie a aktualizácia kategorizácie pracovných činností v zmysle 

platnej legislatívy, 

c) poradenstvo spočívajúce najmä v poskytovaní informácií a vzdelávania zamestnancov 

objednávateľa v oblasti kladného ovplyvňovania ich zdravia, hygieny, fyziológie, 

psychológie práce a ergonómie, 

d) hlásenie hodnotenia zdravotných rizík a kategorizovanie pracovných činností na 

príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a to najneskôr k 15. januáru 

príslušného kalendárneho roka, 

.  
  

2.2 Predmetom tejto zmluvy je taktiež záväzok objednávateľa uhradiť poskytovateľovi 

odmenu za zabezpečenie služieb podľa bodu 2.1 tohto článku zmluvy spôsobom určeným 

ďalej v tejto zmluve.  

 

Článok III. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

3.1  Objednávateľ zabezpečí poskytovateľovi súčinnosť s jednotlivými vedúcimi 

zamestnancami, zástupcami zamestnancov, zabezpečí prístup k všetkým potrebným 

informáciám a bude spolupracovať s poskytovateľom pri organizácii, realizácii zabezpečenia 

a vykonávaní služieb podľa článku II bod 2.1 tejto zmluvy.  

 

3.2  Fyzická obhliadka pracovísk sa bude uskutočňovať po vzájomnej dohode oprávnených 

zástupcov oboch zmluvných strán. Poskytovateľ bude mať umožnený prístup do všetkých 

priestorov objednávateľa, ktorých sa týkajú služby podľa článku II bod 2.1 tejto zmluvy. 

Výstup z fyzickej obhliadky pracovísk objednávateľa poskytovateľ písomne spracuje 

a odovzdá objednávateľovi.  

 

3.3  Poskytovateľ zodpovedá za to, že spĺňa a bude dodržiavať všetky platné právne 

predpisy súvisiace s vykonávaním dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov v 

dobe jej realizácie a že je držiteľom všetkých platných povolení a licencií na uskutočňovanie 

predmetnej činnosti.  

 

3.4  Plnením úloh, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, nie sú dotknuté povinnosti 

objednávateľa ako zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ani jeho 

zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

 

3.5  Objednávateľ je povinný písomne informovať poskytovateľa o akejkoľvek zmene 

skutočností uvedených v tejto zmluve, ktoré môžu mať vplyv na služby poskytované 

poskytovateľov podľa článku II. bod 2.1 tejto zmluvy. Za splnenie uvedenej povinnosti sa 

považuje aj mailová forma oznámenia zaslaná na adresu: urologiacakm@gmail.com. 

Poskytovateľ je povinný riadne oznámené zmeny zapracovať do príslušných dokumentov. 
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Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

4.1  Zmluvné strany sa dohodli, že cena za jednotlivé služby podľa článku II. bod 2.1 tejto 

zmluvy bude vo výške  350 eur s DPH (slovom  tristopäťdesiat eur).   

 

4.2 V cene, dohodnutej zmluvnými stranami, sú zahrnuté aj cestovné náhrady 

poskytovateľa, ktoré budú súvisieť so zabezpečením služieb v prospech objednávateľa a na 

základe podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.  

 

4.3  Cena plnenia predmetu tejto zmluvy je stanovená s DPH, ktorá bude účtovaná v 

zmysle platných predpisov.  

 

4.4  Poskytovateľ vystaví a doručí objednávateľovi faktúru do 10. dňa mesiaca, 

nasledujúceho po fakturovanom období. Zmluvné strany sa dohodli, že cena bude splatná 

bezhotovostným prevodom do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry poskytovateľom.  

 

4.5 Poskytovateľ si vyhradzuje právo nepokračovať v dohodnutých zmluvných 

povinnostiach, pokiaľ je objednávateľ v omeškaní pri plnení záväzkových povinností ako 

úhrada faktúr, resp. pri neposkytovaní požadovaných súčinností nevyhnutných pre 

zabezpečenie výkonu služieb podľa článku II bod 2.1 tejto zmluvy.  

 

Článok V. 

Osobitné ustanovenia 

 

5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu 18 mesiacov, a to do 01.september 2019. 

 

5.2 Táto zmluva zaniká:  

a) dohodou zmluvných strán, 

b)  jednostrannou písomnou výpoveďou bez udania dôvodu,  

c) okamžitým odstúpením od zmluvy.  
 

5.3 Právo vypovedať túto zmluvu má každá zmluvná strana, a to formou písomnej 

výpovede v jednomesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď sa považuje 

za doručenú, ak bola zaslaná na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto 

zmluvy, a to aj vtedy, ak si druhá zmluvná strana doručenú výpoveď v odbernej lehote 

nevyzdvihne; za deň doručenia sa rozumie posledný deň odbernej lehoty.  

 

5.4 Zmluvný vzťah trvá po celý čas výpovednej lehoty, počas ktorej poskytovateľ 

zabezpečuje všetky zmluvne dohodnuté činnosti. Objednávateľ je povinný až do vypršania 

termínu výpovednej lehoty uhrádzať všetky zmluvné platby.  

 

5.5 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť okamžite, bez výpovednej lehoty, ak 

poskytovateľ riadne a včas neplní zmluvné záväzky, ak jeho činnosťou alebo nečinnosťou 

poskytovateľa hrozí alebo vzniká objednávateľovi škoda. 

 

5.6 Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť okamžite, ak objednávateľ v dôsledku svojho 
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zavinenia riadne a včas neplní zmluvné záväzky, ak jeho činnosťou alebo nečinnosťou vzniká 

poskytovateľovi škoda a ďalej v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní so splnením svojich 

platobných povinností o viac ako 30 kalendárnych dní. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať alebo 

zrušiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to len vo forme písomných 

dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

 

6.2 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami touto zmluvou neupravené sa spravujú 

platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ich prípadné spory vzniknuté na základe tejto 

zmluvy budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. 

 

6.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

 

6.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis pre 

objednávateľa a jeden rovnopis pre poskytovateľa.  

 

6.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú. 

 

 

 

V Kysuckom Novom Meste dňa 01.marca 2018 

 

 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Objednávateľ:     Poskytovateľ: 

Základná škola     Urológia CA + KM, spol. s r.o. 

zast. Mgr.Viera Bodoóvá    zast. Mgr. Katarína Poliaková 

zástupca riaditeľa školy    konateľka 

 

 

 

 


