ZivILUvA

uzatvorená podl'a ust. §
1.

1.1

o poskytovaní služieb
269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany
Poskytovatel':

Sídlo

KRANKAS

Tstípená
ICo
DIČ
IČ DPH

s.r.o.
Bratislavská 1,010 0l Žilina
Marián Toth - konatel'
36372111
202009"1475

sK2020097475

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslol0379/L

IBAN

:

SK15 5600 0000 0003 0149 9001

(ďalej len,,Poskytovatel"')
1.2

Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA
Republiky 1045122,010 01 Žilina

Objednávatel':

Sídlo
Prevádzky
Korešp. adresa
Zastúpená

Republiky l 046 l 22, P.O.Hviezdoslavova
Republiky I045lZ2,0l0 0l Ži|ina
Mgr. Katarína Veselovská
00647748
2020689319

ICo

DIČ
IČ DPH
zriaďovateí

neplatca

Zilinský

sKl5

IBAN

DPH

7

20

l5

6

'

s am o správny kraj
5600 0000 0003 0149 9001

(ďalej len,,Objednávatel"')
(Poskytovatel'a Objednávateť ďalej jednotlivo ako ,,Zmluvná stranď' a spoločne ako ,,Zmluvné strany")

Zmluvné strany prehlasujú, že údaje v tomto článku Zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len
,,Zmluva") sú v súlade s príslušnými zápismi v obchodnom registri a v povoleni, a že osoby tu uvedené sú
oprávnené podpisovať Zmllvy. V prípade zmeny uvedených údajov sú Zmluvné strany povinné každú
zmenu nahlásiť druhej Zmluvnej strane.

Poskytovatel'je držiteťom oprávnenia na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby vydaného
Úradom verejnóho zdravotníctva v Bratislave zo dňa 23.2.2007, é.: OPPL-1867l2007-0j a poverenia
Ministerstva dopravy, póšt a telekomunikácii SR Č. l96g5l201r9lsŽDDl50204, pravoplatného
od l.g.20l9 pr; p-osudiovanie zdravotnej spósobilosti a poverenia Č. I9695l20l9lSŽDDl50206,
právoplatného od 1.7.2019 pre posudzovanie psychickej spósobilosti osób pri prevádzkovaní ďráhy
a dopravy na dráhe. Poskytovateť služieb je súčasneprevádzkovatelbm polikliniky so zameraním
na poskytovanej všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, spoloěných vyšetrovacích
a lieěebných z|ožiekv odbore rádiológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia na zák|ade povolenia
Žilinského samosprávneho kraj a é. 003 4 l l 20 l7 l OZ-9,
)

Predmet a účelZmluvy

z.I

Poskytovateť sa zavázuje počas trvania tejto Zmluvy poskytovať Objednávateťovi v súlade
so zákonom é.35512007 Z.z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia aozmene adoplnení
niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon ě.35512007 Z.z;') a vyhláškou

PZS KRANKAS s.r.o., Zmluva

o poskytovaní služieb

- Typ B

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky é. 20812014 Z.z. opodrobnostiach arozsahu
a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zloženi tímu odborníkov, kíod ju vykonávajú,
a o požiadavkách na ich odbornú spósobilosť, v rozsahu a podfa podmienok dohodnutých v tejto
Zm|uve pracovnú zdravotnú službu (ďalej len,,PZS").
2.2

Poskytovatel sa zavázuje zabezpeéiť pre Objednávatel'a odborné výkony a služby PZS podťa
bodu 2.I pre Zamestnancov (ďalej len ,,Zamestnarlec", resp. ,,Zamestnanci"), ktorí sú
k Objednávateťovi v pracovnoprávnom vďahu a pre prevádzky Objednávatel'a na územíSlovenskej
republiky špecifikované v Pdlohe č. 1 ,,Prehl'ad o počte zamestnancov a profesií zaradených
do kategórii z hl'adiska zdravotných rizík a o počte prevádzok Objednávatel'a".

2.3

Objednávateí sa zavázuje za poskytnutie služieb v rozsahu a podl'a podmienok tejto Zmluvy zzplatiť
Poskytovatel'ovi odmenu podťa Článku 4, bodu 4. 1 a bodu 4.4 tejto Zm|uvy .

3.

Služby poskytované Poskytovatelbm

3.1

Poskytovatet sa zavánlje pri zabezpečovaní predmetu tejto Zmluvy poskytovať pre Objednávatel'a
za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve odborné činnosti PZS:
a)

b)

c)
d)

3.2

dohl'ad nad pracovnými podmienkami,
poradenská činnost' PZS,

posudzovanie zdravotnej spósobilosti Zamestnancov

na prácu

výkonom lekárskych

preventívnych prehliadok (ďalej len ,,LPP") vo vďahu k práci,
ostatné odborné ýkony a služby PZS podl'a platného Cenníka odborných v,ýkonov a služieb
PZS (ďalej len,,Cenník") .

Dohload nad pracovnými podmienkami obsahuje vo všeobecnosti súbor odborných činnosti, ktoré
tvorí najmá:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)

identifikácia zdravotných rizík z chemických, fyzikálnych, biologických a iných faktorov práce
a pracovného prostredia,

posudzovanie zdravotného rizika - proces získavania a vyhodnocovania závahtosti a dósledku
negatívneho vplyvu na ěloveka pri vykonávani prác s pósobením vyskytujúcich sa faktorov
práce a pracovného prostredia na pracovisku pre všetky pracoviská a všetky profesie
Objednávatel'a;

písomnév.vpracovanie posudku o riziku s kategorizáciou prác z hl'adiska zdravotného rizika
pre všetky profesie a všetky pracoviská Objednávatel'a;
periodické posúdenie zdravotného rizika zexpozície faktorom práce apracovného prostredia
v intervale |x za 12 mesiacov u prác zaradených do 3. a 4. kategórie, lx za 24 mesiacov u prác
zaradených do 2. kategórie s následným vypracovaním:
1. písomnéhoposudku o riziku (za predpokladu zistenia zmien pracovných podmienok, ktoré by
mohli mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hťadiska zdravotného
rizika) alebo
2. písomného záznamu o posúdenírizika (za predpokladu nezistenia zmien pracovných
podmienok, ktoré by mohli mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce
z hťadiska zdravotného rizika),
vypracovanie návrhu opatrení na zníženiealebo odstránenie zdravotného rizika
pre Objednávateťa s upozornením na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika,
vypracovanie návrhu na zmenu alebo vyradenie prác z 3. kategórie alebo 4, kategórie prác,
spolupráca s Objednávatelbm pri každoroěnom vypracovaní informácie (t 31, decezárz) alebo
odstránenie na pracoviskách, na ktoých Zamestnanci vykonávajú práce zaradené do 3. alebo 4.
kategórie vrátane počfu Zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu a hodnotenia
zdravotného stavu Zamestnancov vo vďahu k práci,
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h)

spolupráca s Objednávateťom pri poskytovaní súčinnostipdslušnému kontrolnému orgánu
pri prešetrovaní pracovných podmienok a spósobu práce posudzovanej osoby pri podozrení
na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania.

3.3

Poradenská činnost' PZS je zabezpečovaná podťa podmienok tejto Zmluvy pre Objednávateťa a

jeho Zamestnancov prostredníctvom:
poradenstva so zameraním na:

a)
b)

c)

plánovanie a otganizáciu práce a odpočinku Zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk
a pracovných miest a spósob výkonu práce z hťadiska ochrany zdravia,
ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce apracovného prostredia alebo
technológií, ktoré sa používajúalebo plánujú používať,
ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou,

účastipzs na:

d) zlepšovanípracovných podmienok ana

e)
0
g)
h)
i)

vyhodnocovaní nových zariadenl atechnológií

z hťadiska ochrany zdravia,
činnostiach spojených so zaraďovaním Zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu,
zabezpečovaní rekondičnéhopobytu,
rozborochpracovnej neschopnosti, chorób z povolania a ochorení súvisiacich s prácou,
organizovaní prvej pomoci pri ohrození života alebo zdravia Zamestnancov,

organizovaní vzdelávania lybraných Zamestnancov na poslqrtovanie prvej pomoci alebo
vzdelávatlt vybraných Zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podťa osobitného predpisu,

spolupráce PZS s Objednávateťom pri:

j)
k)

poskytovani informácii Zamestnancom, zástupcomlamestnancov,
vzde|ávaru avýchove voblasti ochrany akladného olplyvňovaniazdravia, hygieny $lziológie,
psychológie práce a ergonómie.

zavázaje vykonávat' odborné služby PZS podl'a bodu 3.2 ,,Dohl'ad
nad pracovnými godmienkami" a bodu 3.3 ,,Poradenská činnost' PZS" kontinuálne za paušálnu
odmenu podl'a Clánku 4, bodu 4.1.

3,4

Poskytovatel'

3.5

Posudzovanie zdravotnej sp6sobilosti Zamestnancov na prácu vykonáva Poskytovateť
na základe hodnotenia zdravotného rizlka zexpozície faktorom práce apracovného prostredia

sa

a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, ktorými sú:

a)
b)

c)
d)

e)

vstupné lekárske preventívne prehliadlry

(pred uzatvorením pracovnopróvneho vzťahu alebo obdobného pracovného

vzťahu

Zamestnanca, ktorý má u Objednávateťa vykonávat'prácu zaradenú do 3. alebo 4, kategórie.)

periodické lekárske preventívne prehliadlqy
(v stívislosti s vykonom práce v pravidelných intervaloch pre Zamestnancov, ktorí tykonavajú
próce zaradené do 3. a 4. kategórie a pred každou zmenou pracovného zaradenia.)
mimoriadne lekrirske preventívne prehliadky
(na žiadosťzamestnanca, na žiadost' zamestnávateťa, na základe nariadenia orgánu verejného
zdravotníctva, po dlhodobej PN, horó trvó viac ako 6 mesiacov - platí pre 2. - 4. kategóriu
próce.)
výstupné lekárske preventívne prehliadky
(pri skončenípracovnopróvneho vzt'ahu alebo obdobného pracovného vzt'ahu zo zdravotných
dóvodov.)

následné lekrirske preventívne prehliadky
(po skončení pracovnopróvneho vzt'ahu alebo obdobného pracovného yzt'ahu u Zamestnancov,
lrtorí vykonávali prócu s rizikovymi faktormi s neskoými následkami na zdravie, ktoré sú
zaradené do 3. a 4. kategórie.)
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f) lelcírske preventívne prehliadky podlb

osobitných predpisov

(napr. nočná práca, práca so zobrazovacími jednotkami, práca vo vyškach, práca s bremenami,
vedenie motorových vozidiel, prevádzka dráhy a doprava na dróhe a iné.)

Objednávateť móže zabezpečiťLPP vo vďahu k práci aj pre Zamestnancov, ktori majú vykonávať
prácu zaradenú do 1. alebo 2. kategórie, pričom Objednávateť urči profesie apracoviská
po prerokovaní so zástupcami Zamestnancov a s lekárom PZS.
3.6

Ostatné odborné výkony a služby PZS podťa platného Cenníka sú poskytované na základe

písomnej požiadavky Objednávateťa vo forme objednávky, ide predovšetkým o:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)

vypracovanie prevádzkového poriadku,

v)pracovanietraumatologickéhoplánu,
realizovanie akreditovaného kurzu prvej pomoci,
realizovanie výchovno - vzdelávacej čirrnosti formou prednášok alebo praktických ukážok,
hodnotenie fuzickej záťaže,
hodnotenie psychickej pracovnej záťaže,
určenie rozsahu a vytvorenie frekvencie LPP pre Objednávateťa, ktory nerealizuje LPP
v zdravotníckom zariadení KRANKAS s,r.o.,
ďalšie odborné qýkony a služby PZS podťa Cenníka alebo podťa individuálnej požiadavky
Objednávatel'a.

3.7

Odborné činnosti PZS podl'a bodu 3.5 ,,Posudxovanie zdravotnej spósobilosti Zamestnancov

na prdcu" a podl'a bodu 3.6 ,,Ostatné odborné výkony a služby PZS" sa Poskytovatel' zavázuje

realizovať pre Objednávatel'a od začiatku zmluvného vzt'ahu na základe jednotlivých
písomných objednávok Objednávatel'a potvrdených Poskytovatelbm za odmenu podl'a
Clánku 4,bodu4.4.

3.8

Objednávka Objednávatel'a musí obsahovať nasledujúce náležitosti :
identifikačné údaje Objednávateťa a Poskytovateťa v súlade s výpisom z obchodného

3.9

alebo obdobného registra;
špecifikáciu služieb, ktoré má Objednávateť v úmysle u Poskytovateťa objednať.

je povinný

v lehote do 15 dní odo dňa doručenia objednávky písomne omámiť
Objednávateťovi stanovisko k objednávke. V prípade potwdenia objednávky Poslqrtovateť
vo svojom stanovisku k objednávke oznámi Objednávatel'ovi konkrétny termín poskytnutia služby
prípadne termín, v ktorom je Objednávateť povinný poskytnúťpotrebnú súčinnosťza účelom
Poskytovateť

r

ealizácie poskytovanej služby.

3.10

Písomná forma objednávky a stanoviska k objednávke je dodržaná v pdpade použitia e-mailu, faxu
alebo listovej zásielky.

3.11

Zmh,l.vné strany si po uzatvorení Zmluvy spresnia spósob komunikácie, najmá mená a kontakty
poverených osób Objednávatel'a a Poskytovateťa,

Cena a platobné podmienky
4.1

Zmhxné strany sa dohodli, že Objednávateť je povinný zaplatiť Poskytovateíovi za poskytované
odborné služby PZS podťa Članku 3, bodu 3.2 ,,Dohťád nad pracovným podmienkami" a
bodu 3.3 ,,Poradenská činnost' PZS' tejto Zmluvy paušálnu odmenu vo výške 624 € ročne.
K odmene podťa tohto bodu bude účtovaná daň z pridanej hodnoty. Paušálna odmena za obdobie
od 1.4. do 31.12.2022 bude fakturovaná poskytovatel'om vo výške 468 € do 30.4.2022.
Od 1.I.2023 bude ročná paušálna odmena fakturovaná do 5. januára príslušnéhoroka vopred.
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4.2

Zmluvné strany sa dohodli, že pre určenie rozsahu poskytovaných odborných činnostíPZS
Poskytovatel'om je rozhodujúci počet Zamestnancov a profesií zaradených do jednotlivých kategórií
z hťadiska zdravotných ťrzik v špecifikovaných prevádzkach Objednávateta. Počet Zamestnancov a
profesií Objednávateťa ku dňu uzatvorenia Zmluvy je uvedený v Prílohe č. l ,,Prehťad o počte
zamestnancov aprofesii zaradených do kategórii z hťadiska zdravotných Ázik a o počte prevádzok
Objednávateťa".

4.3

Zmluvné strany sa dohodli, že v pfipade zásadných znien podmienok, ktoré boli rozhodujúce
pre určenie rozsahu poskytovaných odborných výkonov, alebo pri vzniku potreby realizácie ďalších
odbomých výkonov na záHade zmien v legislatíve v čase účinnostitejto Zmluvy, zmeni sa paušálna
cena za poskytované odborné výkony na základe dodatku k tejto Zmluve.

4.4

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateť je povinný zap|atiť za poskytnuté služby podťa Čtanko
3, bodu 3.5 ,,Posudzovanie zdravotnej spósobilosti Zamestnancov na prócu" tejto Zmluvy odmenu
vo výške určenej v Pdtohe č. 2 ,,Osobitne dohodnuté ceny za určenéslužby" a Článku 3, bodu
3.6 ,,Ostatné odborné výkony a služby" tejto Zmluvy odmenu vo výške určenej Poskytovateťom
v rámci jeho aktuálneho Cenníka. V prípade poskytnutia služby, ktorej cena nie je určená v Cenníku
služieb, sa cena dohodne medzi Zmluvnými stranami.

4.5

Poskytovateť je povinný odovzdat' Objednávateťovi pri podpise tejto Zmluvy Cenník služieb
aktuálny vdeň podpisu tejto Zmluvy. Poskytovateť je povinný bez zbytočnéhoodkladu najmenej
však 1 mesiac vopred písomne oznámiť Objednávatel'ovi každúzmenu cien služieb poskytovaných
na ziýJade tejto Zmluvy. Služby na zákJade objednávky potvrdenej Poskytovateťom
pred oznámením zmeny cien služieb je Poskytovateť povinný poskytnúťza cenn platnú v čase
potvrdenia objednávky. Za poskytnuté služby, o poskytnutie ktoých Objednávateť požiadal
Poskytovateťa objednávkou, ktorá nebola ku dňu ožnárnenia zrneny cien služieb Poskytovateťom
potvrdená, je Poskytovateť oprávnený žiaďať úhradu vo výške podťa Cenníka platného v čase
poskytnutia služby.

4.6

Objednávatel' je povinný zaplatiť Poskytovateťovi odmenu za poskytnutú službu na zák|ade faktury
vystavenej Poskytovateťom so splatnosťou l0 dní odjej vystavenia.

4.7
4.8

Poskytovateí vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca po vykonaní predmetu Zmluvy vystaví fakturu
na odmenu za poskytnuté služby v predchádzajúcom mesiaci.

Ak Objednávateť neuhradí Poskytovateťovi odmenu na základe vystavenej faktúry riadne
Poskytovateť nárok od Objednávateťa na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05
zakaždý deň z omeškania.

Yo

z

a včas, má
dlžnej sumy

4.9

Zmluvné strany sa dohodli, že paušálna odmena podťa bodu 4.1 tejto Zmluvy sa v budúcnosti zvýši
percentom zodpovedajúcim indexu spotrebiteťských cien vyhláseným Štatistickým uradom SR, a to
konkrétne indexu spotrebiteťských cien oproti rovnakému obdobiu minulého roka za spotrebiteťské
ceny úhrnom. Prehodnotenie dohodnutej odmeny sa bude vykonávať vždy raz za kalendárny rok
k 1 . januáru, pri čom prvé prehodnotenie sa vykoná k I.1 .2023 .

4,10

Zmluvné strany sa dohodli, že v pdpade nárastu indexu spotrebiteťských cien oproti rovnakému
obdobiu minulého roka za spotrebiteťské ceny úhrnom je Objednávateť na zákJade faktúry
vystavenej Poskytovateťom povinný Poskytovateťovi uhradiť odmenu zqýšenúo sumu rovnajúcu sa
tomuto narastu.
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Práva a povinnosti Poskytovatel'a
5.1

Poskytovateí sa zavázaje poskytovať služby v súlade s platnými právnymi predpismi, v súlade
s touto Zmluvou abez zbytočného odkladu. Činnosti budú vykonávané prostredníctvom odborných
pracovníkov kvalifikovaných podťa osobitných predpisov.

5.2

Poskytovateť je povinný pri vstupe na pracoviská dodržiavať pokyny Objednávateťa, s ktor5rmi bol
preukázateťne oboznámený arealizovať činnosti vyplývajúce ztejto Zmluvy v prevádzkach len
v sprievode Objednávateťom určenej osoby.

5.3

Poskytovatel' je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v zneni neskoršíchpredpisov.

5.4

Poskytovateť je povinný uhradiť Objednávateťovi náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak
Poskytovateť nevykonáva svoju činnosťv súlade s touto Zmluvou a s pdslušnými všeobecne
závántými právnymi predpismi a ani po písomnom upozomení Objednávatel'a nevykoná nápravu
v primeranej lehote poskytrrutej Objednávateťom,

za škodu, ktoru Objednávateť utrpí nedodržaním doporučení
Poskytovateťa poskytnutých podťa tejto Zmluvy. Poskytovateť ďalej nezodpovedá za škodu, ktorá
Objednávateťovi vznikne z dóvodu, že Objednávateí nezabezpeči účasťZamestnancov
na činnostiach zabezpečovaných Poskytovateťom podťa tejto Zmluvy.

5.5

Poskytovatel' nezodpovedá

5.6

Poskytovatel'má právo na zmluvnú pokutu vo výške 50

oÁ z

ceny LPP/lekarskeho vyšetrenia podťa

aktuálne platného Cenníka služieb Poskytovateťa, ak sa Zamestnanec Objednávateťa
bez ospravedlniteťných dóvodov nezúčastnípreukázateťqe dohodnutého termínu LPP/lekárskeho
vyšetrenia, resp, Objednávateť minimálne 24 hodin pred dohodnutým termínom preukázateťne
nezruší učasťZamestnanca na LPP/lekárskom vyšetrení.Zmluvná pokuta je splatná na základe
faktury vystavenej Poskytovateťom vždy po uplynutí toho mesiaca, v ktorom mu právo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniklo. Pdlohou faktúry musí byť merurý zomlam osób, ktorych
neúčasťna objednanom termíne je dóvodom uplatňovania zmluvnej pokuty. Faktúra je splatná
podťa bodu 4.6 tejto Zmluvy. Nárok na náhradu škody v celom rozsahu nie je týmto dotknut}.

5.7

Poskytovateť má právo odmietnuť posúdenie zdravotnej spósobilosti na prácu Zamestnanca
Objednávateťa v rámci LPP bez predloženia zdravotnej dokumentácie alebo výpisu z nej.

Práva a povinnosti Objednávatel'a
6.1

6.2

Objednávateť berie na vedomie, že plnenie služieb a činnostíuvádzaných v tejto Zmluve
Poskytovateťom, je závislé na riadnom a včasnom poskytnutí súčinnostiObjednávateťom.
Objednávateť je povinný poskytnúť PZS dostatočný čas na plnenie odbomých činností
pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci, pričom zohťadňuje vel'kosť orgaruzácie,
počet Zamestnancov, pracovné podmienky a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou Zamestnancov.

je povinný poskytnúťpotrebné podklady a informácie Poskytovateťovi, ktoré sú
nevyhnutné pre jeho činnosti ana základe ktorych bude Poskytovateť plniť svoje závázky
vyplývajúce z tejto Zmluvy. Ide najmá o informácie potrebné na posúdenie zdravotného rizika
z expozicie faktorom práce a pracovného prostredia wátane qýsledkov kvalitatívneho
a kvantitatívneho zisťovania faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré používapri svojej
činnosti, alebo ktoré pri jeho činnosti vznikajú, ak bolo kvalitativne a kvantitatírme zisťovanie
faktorov práce apracovného prostredia vykonané. Objednávateť je ďalej povinný sprístupniť
Poskytovateťovi dokumentáciu PZS spracovanú pre Objednávateťa pred uzatvorením tejto Zmluvy
Objednávateť

treťou stranou,

PZS KRANKAS s.r.o., Zmluva

o poskytovaní služieb

- Typ B

6.3

Objednávateť zabezpeči kompletnú informovanosť svojich Zamestnancov o účelea cieťoch

pracovného tímu PZS Poslgrtovateťa pri výkonoch činnosti uvedených v tejto Zmluve.

6.4

Objednávatet sa zav'ántje oboznámiť Poskytovatel'a so svojimi priestormi a činnosťou, je povinný
zabezpeěiť členom tímu PZS prístup na všetky pracoviská Objednávateťa alebo jeho znluvných
partnerov, na ktorych Zamestnanci Objednávateťa vykonávajú pracovné činnosti, za účelomplnenia
povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Objednávateť je povinný vopred informovať
Zamestnancov Poskytovateťa o podmienkach vstupu na tieto pracoviská.

6.5

Objednávateť

6,6

Objednávateť je povinrtý zabezpečiť,aby dokumentácia spracovaná Poskytovateťom nebola
zo strany Objednávateťa, jeho Zamestnancov a tretích osób, ktoré sú s Objednávateťom v zmluvnom
vzťahu, upravovaná, opravovaná, menená, či akokol'vek inak modiťrkovaná, Objednávateť móže
kopírovať dokumentáciu vypracovanú Poskytovatel'om len ako celok a iba pre potreby interného
použitia na pracoviskách Objednávateťa alebo v pdpade vyžiadania spracovanej dokumentácie
pdslušným orgánom štátneho dozoru.

6.7

Objednávateť v plnom rozsahu zodpovedá pri poskytovaní odborných výkonov
a bezpečnosť Zamestnancov Poskytovateťa na svojich pracoviskách.

6.8

Objednávateť je povinný bez zbytočného odkladu písórrure informovať Poskytovateťa :

sa zav'dzaje umožniťpovereným osobám Poskytovateťa zhotovovať
fotodokumentáciu a videodokumentáciu, ak je potrebná pre výkon činnostípodťa tejto Zmluvy, a to
vždy len za pdtomnosti osoby určenej Objednávateťom a za podmienky rešpektovania opatrení
stanovených internými bezpečnostnými predpismi Objednávateta aosobitné ustanovenia, podťa
bodu 8. tejto Zmluvy.

-

PZS za

ochranu

o významnej zmene v počtoch Zamestnancov a profesií, ktoré sú uvedené v Prílohe

č. 1

,,Prehťad o počte zamestnancov a profesii zaradených do kategórii z hťadiska zdravotných
rizik a o počte prevádzok Objednávateťa",
o zmenách technologického a technického charakteru,
o každej zmene v používaných chemických látkach a zmesiach,
o všetkých zásadných zrrrenách v pracovných podmienkach a v spósobe vykonávaniaprác,
o všetkých zásadných znenách v organizácii práce najeho pracoviskách.

Na základe skutočnostíuvedených v predchádzajúcej vete, Zmluvné strany dohodnú podrobnosti
o

plnení závázkov Poskytovateťa vyplývajúce zo zmluvného vzťahu dodatkom k tejto Zmluve.

6.9

Objednávatet zabezpeěí informovanie Poskytovateťa o nahlásených kontrolách zo strany orgánov
štátnej správy (najmá RÚVa a o výsledkoch z týchto kontrol týkajúcich sa oblasti ochrany zdravia
pri práci.

6,10

Objednávatet sa zav'inuje, že počas trvania zmluvného vzťahu nebude realizovať výkon činnosti
uvedených v tejto Zmluve v Článku 3, v bode 3.2 a3.3 prostredníctvom tretích strán.

6.11

Objednávateť má právo žiadaťod Poskytovateťa náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak
Poskytovateť nevykonáva svoju čirrrrosťriadne a v súlade s touto Zmluvou a s príslušnými
všeobecne záváznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozomeni Objednávateťa nevykoná
nápravu v primeranej lehote poskytnutej Objednávatelbm.
Doba trvania a skončenie zmluvného vzt'ahu

7.1

Zmllvasalzatvžna na dobu určitú,od 1.4.2022 -31.12.2022.

7.2

Zmluvný vzťahzaniká:

PZS KRANKAS s.r.o., Zmluva

o

poskYovaní

služieb Typ B

a)
b)
c)

7.3

Podstatným porušenim tejto Zmluvy Objednávateťom je najmá:

a)
b)
7,4

písomnou dohodou oboch strán ku dňu uvedenému v dohode,
dňom skončenia dohodnutej doby trvania zmluvy podťa bodu 7.1,
písomným odstupením v pdpade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou Zmluvnou
stranou, pričom účinkyodstupenia nastávajú dňom doručenia ozrámenia o odstupení druhej
Zmluvnej strane, Doručenímsa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu
Zmluvnej strany, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie pdslušnou Zmluvnou stranou,
V PríPade, Že sa doručovaná zásielkawáti odosielateťovi ako nedoručená, považuje sa dňom jej
vrátenia odosielateťovi za prevzafu adresátom , tj. za doručenú,Za deň doručenia písomnosti sá
Pokladá aj deň, v kto4ý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie osobne doručovanú
písomnosť prevziať.

neposkytnutie dostatočnej súčinnostiPoskytovateťovi pri plnení jeho úloh, a to ani
po predchádzajúcom písomnom upozornení zo strany Poskytovateťa,
omeškanie s úhradou faktury za vykonané služby zo strany Objednávateťa po dobu viac ako 30
dní.

Podstatným porušenímtejto Zmluvy Poskytovateťom je opakované neplnenie jeho závázkov a úloh

Podťa tejto Zmluvy,
Objednávateťa.

a to

napriek predchádzajúcemu písomnémuupozorneniu

zo

strany

osobitné ustanovenia
8.1

Všetky informácie verejne neprístupné, ktoré Zmluvné.strany pri plnení tejto Zmluvy alebo v jej
súvislosti získajúústne, písomne alebo v inej forme ohťaddm druhej Zmluvnej strany a jej činnosti,
sa povaŽujú za dÓverné v zmysle § Z7I Obchodného zákonníka a sú predmetom obchodného
tajomstva dotknutej Zmluvnej strany.

8.2

zmluvné strany sú povinné počas doby trvania tejto zmluvy

a)

b)

c)
8.3

a po

jej skončení:

zachovávať mlčanlivosť o dóverných informáciách,
bez písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany neposkytovať tieto informácie tretej osobe,
nezverejňovať ich a nevyrržiť ich pre svoj prospech či prospech iného,
použiťdóverné informácie len v priamej súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany zabezpečia, aby k dokumentácii súvisiacej s plnením predmetu tejto Zmluvy nemali
Prístup tretie osoby, zabezpečia ochranu osobných údajov Zamestnancov a ochranu údajov
zdravotnej dokumentácie. Výsledky vyšetrenísú predmetom lekárskeho tajomstva a obchodného
tajomstva Zmluvných strán.

záverečné ustanovenia
9.|

Zmluva

je

vyhotovení.
9.2

9.3

9.4

vyhotovená

v

dvoch vyhotoveniach a každá Zmluvná strana obdržípo jednom

Neoddeliteťnú súčasťtejto Zmluvy tvod Pdloha č. l ,,Prehťad o počte zamestnancov a profesií
zaradených do kategórii z hťadiska zdravotných izik a o počte prevádzok Objednávateťa".
Táto Zmluvamóže byť zrnenená alebo mršená iba dohodou Zmluvných strán v písomnej forme.

V ostatných otázkach neupravených touto Zmluvou platia ustanovenia Obchodného zákonníka

a ostatné všeobecne závázné predpisy platné v Slovenskej republike.

PZS KRANKAS s.r.o., Zmluva o poskytovani služieb - Typ B

9,5

Zmluva nadobúda účinnost'od t.4.2022 a platnost'dňom podpísania Zmluvnými stranami.

9.6

Zmluvné strany sa dohodli, že si bez zbytočnéhoodkladu navzájom oznámia všetky zrneny
identifikačných údajov v zmysle §3a Obchodného zákonníka. V prípade nesplnenia tejto povinnosti
povinná Zmluvná strana nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknuté škody alebo sankcie.

9.7

Zmluvné stany vyhlasujú, že si tuto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli,
nemajú proti nej žiadne námietky, naznakčoho pripojili svoje podpisy.

vžiline,

*yÍE.:W,_

V Ži[ne, dňa
Centrum sociálnych
HARMÓNlA

Bepubliky

Posklovateť
Marián Toth

\

konater

KRANKAS

s.r.o.
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le

n

aí,xz/

l

1045/2?|040(
Objednávateť
-1Mgr. Katadna Veselovská
riaditelka

css

Harmónia

---

Príloha č. l

PREHťAD

o počte zame§tnancov a profe§ií zaradených do kategóriíz hl'adiska zdravotných
a o poČte prevádzok Objednávatel'a

rizík

ku dňu 1.4.2022

Prevádzlry Objednávatel'a

Ir^x^. -^-^^4-_-^^-.

Jednotlivé profesie
T(ateoória

rizika 1 a2

Kater

,gória

Řa4

I

Celkom

l

riadiaci zdrav. pracovník seStra

riaditeť
riadiaci pracovník zariadenia
závodného stravovania
sociálny pracovník
sestra v

zaiadení

sociálnoprávnej ochrany detí
praktická sestra
mzóový účtovník

Republiky 1045 l 22, Žl|ina

odb. pracovník v oblasti

účtovníctva
odb. pracovník v oblasti

sociálnej starostlivosti

L

J

46

2

skladnik

l

kuchár

4

idržbár

1

opatrovateť pre staršie osoby
a osoby so zdrav. postihnutím

sanitár

upratovačka

5

práčovňa

1

riadiaci pracovník v oblasti
soc. starostlivosti

1

sociálny pracovník

Hviezdoslavova
720156,Žilina

P. O.

odb. pracovník v oblasti

účtovníctva
odb. pracovník v oblasti

sociálnej starostlivosti

ídržbár

1

13

8
1

10
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Príloha č.2

l. Cena za preventívnu lekársku prehliadku vo vzt'ahu

k práci (vsíupnd, periodickd, výstupnó,
pracovného
zrnena
zaradenia, mimoriadna, na Žiadost' zamestnanca/zamestnóvateťa) podťa
faktorov práce apracovného prostredia pre zamestnancov zaradených do 3. kategórie prác je
35 €/1 zamestnanca.
Cena

2.

LPP zahííatieto vyšetrenia:

zistenie anamnestických údajov a súčasnýchzdravotných ťažkostís dórazom na podrobnú pracovnolekársku anamnézu;
kompletné fyzikálne vyšetrenie;
odber biologického materiálu a laboratóme vyšetrenia (odber krvi - glykémia, diferenciálny krvný obraz,
pečeňový biochemiclql skríning ALT, vyšetrenie moču hepthaphanom);

EKG rryšetrenie;

vypracovanie lekáLrskej správy a vyhotovenie lekárskeho posudku.

Cena za preventívnu lekársku prehliadku vo vzt'ahu k práci (vstupnd, periodickó, zn ena
pracovného zaradenia, mimoriadna, na žiadost' zamestnanca/zamestnóvatel'a) podta faktorov
práce a pracovného prostredia pre zamestnancov zaradených do 2. a 3.kategórie prác
a vykonávajúci nočnúprácu alebo prácu s bremenami je 35 €/1 zamestnanca.
Cena LPP zahíňa tieto vyšetrenia:

3.

zistenie anamnestických údajov a súčasnýchzdravotnýctut'ažkostí s dórazom na podrobnú pracovnolekársku anamnézu;
kompletné fyzikálne vyšetrenie;
odber biologického materiálu a laboratórne vyšetrenia (odber krl,i - glykémia, diferenciálny krvný obraz,
pečeňoty biochemicky skríning ALT, vyšetrenie moču hepthaphanom);

EKG vyšetrenie;

vypracovanie lekárskej správy a ryhotovenie lekárskeho posudku.

Cena za preventívnu lekársku prehliadku vo vzt'ahu k práci (periodickú) pre posúdenie

zdravotnej spósobilosti na nočnúprácu je 30 €/1 zamestnanca.
Cena LPP zahíňa tieto vyšetrenia:

-

-

zistenie anamnestických údajov a súčasnýchzdravotných ťažkostís dórazom na podrobnú pracovnolekáLrsku anamnézu;

kompletné ýzikálne yyšetrenie;

EKG vyšetrenie;

\Tpracovanie lekiárskej sprály a vyhotovenie lekárskeho posudku.

Lelaírska preventívna prehliadka vo vzt'ahu k práci (výstupnd) podl'a faktorov práce
a pracovného prostredia pre zamestnancov zaradených do 2. kategórie prác bez posúdenia
osobitných predpisov je 25 €l1zamestnanca.

Cena

-

LPP zahíňa tieto vyšetrenia:

zistenie anamnestických údajov a súčasnýchzdravotných ťažkostís ddrazom na podrobnú pracovnolekársku anamnézu;
kompletné fuzikálne vyšetrenie;
odber biologického materiálu a laboratóme lyšetrenia (odber krvi - glykémia, diferenciálny krvný obraz,
pečeňoý biochemiclql skríning ALT, vyšetrenie moěu hepthaphanom);
vypracovanie lekárskej správy a vyhotovenie lekárskeho posudku.

l1
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