
 

 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY 

 
uzavretá v zmysle zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 269 ods.2 a nasl. Ob-

chodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

medzi 

 

Zhotoviteľom :  

Obchodné meno:  GHP Medical Services, s.r.o. 

Sídlo :    Okružná 1297/52, 071 01 Michalovce 

Štatutárny zástupca:  MUDr. Pavel HERMAN -  konateľ 

IČO :    36 766 542 

DIČ:     2022369525 

Zapísaný:   Register Okresného súdu v Košiciach, vo vl.č.19701/V,Odd.Sro 

Bankové spojenie :   

Číslo účtu :   

 

a 

 

Objednávateľom :        
Obchodné meno:        Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky                        

Sídlo organizácie:       Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava                            

Štatutárny zástupca:     prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ           

IČO:                            00151882                                                                              

IČO DPH:                   SK2020798395                                                  

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica 

Číslo účtu:               

Zapísaný:                    Register organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky                            

Internetová adresa:     www.cvtisr.sk   

 

 

 

 Názov predmetu zakázky : Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre Centrum ve-

decko-technických informácii SR.  
 

 Zhotoviteľ získal odbornú spôsobilosť na vykonávanie činnosti Pracovnej zdravotnej 

služby podľa § 10 ods. 7 písm. a) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 21 ods.9 zákona č. 

124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov vydaného ÚVZ SR v Bratislave pod číslom OPPL-

4951/2011-Oj dňa 07.07.2011. 

 

Štatutárny orgán zhotoviteľa tvoria konatelia : 

MUDr. Dušan Goda 

MUDr. Pavel Herman 

 V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vyko-

naných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis. 

  

 

http://www.cvtisr.sk/


 

 

      I. 

     Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci pracovnej zdravotnej služby zabezpečiť vypracovanie 

posudku  s názvom Posúdenie pracovného prostredia (ďalej len PPP) podľa § 30 zákona 

č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“).  podľa § 30  odsek 1, písm. 

f), g), h),   a vedenie a uchovávanie evidencie  v zmysle § 30 ods. 1 písm. i) zákona.  

 

2. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje vykonávať zdravotný dohľad podľa § 30d zákona  a 

v úzkej spolupráci s objednávateľom riešiť problematiku dohľadu nad prácou a pracovným 

prostredím a dohľadom nad zdravím zamestnancov. 

 

 

II. 

Miesto plnenia 

 

 Predmet zmluvy uvedený v článku I. v mieste sídla spoločnosti a v jednotlivých pra-

coviskách  - Lamačská cesta 8/A, Staré grunty 52, Račianska 153/A, Štetinova 2, Hálova 16 

,Bratislava (pre účely tejto zmluvy ďalej ako „pracoviská“). 

 

III. 

Čas plnenia a spôsob prevzatia. 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - dva roky odo dňa platnosti stanoveného v 

tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi PPP posudok do 

31.1.2015.  

 

2.  Spôsob prevzatia PPP : osobne alebo poštou s  preberacím protokolom, na každé pra-

covisko bude vypracovaný naviac jeden materiál PPP /posúdenie pracovného prostredia/, kto-

rý opečiatkovaný a podpísaný na príslušnom mieste na znak súhlasu sa vráti zhotoviteľovi na 

adresu spoločnosti. PPP sa prevzatím objednávateľa stáva jeho majetkom. 

 

 

IV. 

Cena diela a platobné podmienky. 

 

   

1. Cena diela je 8 999 € s DPH ( slovom: osemtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť), poskyto-

vateľ nie je platca DPH.  

 

2. Prvá faktúra vo výške 2699 € s DPH bude vystavená po prevzatí vypracovaného PPP 

posudku pre všetky pracoviská objednávateľa, ďalšie 3 faktúry vo výške 2100 € s DPH budú 

vystavené v polročných intervaloch po vystavení prvej faktúry. Zmluvné strany sa dohodli na 

termíne splatnosti  30 dní na základe vystavenej faktúry predloženej po preukázateľnom pre-

vzatí predmetu zákazky, s priloženým preberacím protokolom. 

 

3. Zhotoviteľom  vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s 

ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpi-

sov. V prípade, ak faktúra vystavená zhotoviteľom  nebude obsahovať všetky zákonom stano-



 

 

vené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ  má prá-

vo takúto faktúru vrátiť predávajúcemu na jej doplnenie, resp. opravu a predávajúci je povin-

ný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou le-

hotou splatnosti. 

 

 

V. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1.  Vzťah založený touto zmluvou môže byť ukončený : 

a) písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami 

b) výpoveďou – zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať aj bez uvedeného dôvodu. 

Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

c) písomným odstúpením zhotoviteľa , ak objednávateľ má záväzok voči zhotoviteľovi po 

lehote splatnosti. Tým ale nezaniká nárok na úhradu poskytnutého plnenia.  

d) písomným odstúpením zhotoviteľa , ak dôjde k zmene legislatívy a nová legislatíva neu-

možní zhotoviteľovi plniť túto zmluvu. 

e) písomným odstúpením objednávateľa v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením podľa 

tejto zmluvy.  

 

2.  Odstúpenie nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strane , týmto dňom zmluva zaniká V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpe-

nie od zmluvy bolo doručené druhej zmluvnej strane  na tretí deň po tom, ako bola zásielka 

o tomto oznámení odovzdaná na prepravu. 

 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obi-

dvoch zmluvných strán a účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa oso-

bitného predpisu.  

 

2. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných 

strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace s Obchodným zákonní-

kom a príslušnými právnymi predpismi v oblasti pracovného lekárstva. 

 

3. Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných 

strán formou dodatkov k tejto zmluve. 

 

4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v v súvislosti s ňou, budú 

zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 

 

5.    Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. v 

znení neskorších  predpisov  a zákona  č.  211/2000  Z.z. v znení  neskorších  predpisov  po-

vinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie. 

Zhotoviteľ  súhlasí  so  zverejnením  tejto  zmluvy  v Centrálnom  registri  zmlúv  ako  aj  so 

zverejnením    dokumentov  súvisiacich s dodaním  predmetu  zmluvy  podľa §  49a)  zák.  č. 



 

 

25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v Profile verejného obstarávateľa. Tento súhlas 

udeľuje predávajúci bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. 

 

6.   Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po 

jej podpísaní po dve vyhotovenia. 

 

7.  Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán. 

 

 

 

 

 

V Michalovciach dňa:      V Bratislave dňa:  

 

 

Za zhotoviteľa :     Za objednávateľa : 

 

 

MUDr. Pavel HERMAN    prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,   

 

konateľ spoločnosti     generálny riaditeľ 

 


