
 

ZMLUVA  o VYKONÁVANÍ  PRACOVNEJ  ZDRAVOTNEJ  SLUŽBY 
 
uzavretá podľa  §269, ods. 2,  zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s §30a, ods. 4,  zák. NR 
SR č. 355/2007  Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 
 
medzi zmluvnými stranami : 
 
 

Čl. I 
 
Obchodné meno :     MEDALI s.r.o. 
Sídlo                            Sládkovičova 376/8,   064 01 Stará Ľubovňa 
IČO :                            46826441 
DIČ :                            2023598214                       
Zastúpený :                MUDr. Andrea Kormaníková  - štatutárny zástupca 
 
Tel :                             0948 455 987,     052/43 215 67 
E-mail :                       asrokova@yahoo.com 
 
ďalej len ako „poskytovateľ“ na strane jednej 
 
a 
 
Obchodné meno :     Obec Jakubany 
Sídlo :                          Jakubany 555, 065 12 Jakubany 
IČO .                            00 329 924 
DIČ :                            2020698559 
IČ DPH : 
Zastúpený :                JUDr. Jozef Mačuga – starosta obce 
 
Tel :                            0903 563 051    
E-mail :                      jakubany@jakubany.sk  
 
ďalej len ako „zamestnávateľ“ na strane druhej 
 

s nasledovným obsahom 
 
 

Čl. II. 
 
Poskytovateľ je právnickou osobou oprávnenou na poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre 
zamestnancov zaradených do prvej kategórie a druhej kategórie na základe evidencie ÚVZ SR pod číslom 
OPPL/189/2015, zo začatím činnosti dňa 23.12.2014.  Pracovnú zdravotnú službu bude vykonávať MUDr. 
Andrea Kormaníková osobne,  ako lekár v odbore všeobecné lekárstvo. Odborný zástupca. 
 
 

Čl. III. 
Predmet zmluvy 

 
1) Poskytovateľ sa zaväzuje pre zamestnávateľa v rozsahu a za podmienok tejto zmluvy vykonávať 
zdravotný dohľad pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie a druhej 



kategórie,  a poskytovať odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností 
podľa § 30 ods. 1 písm. a)  b)  c1)  d)  i) až k)  n)  zák. NR SR č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 
2) Činnosť pracovnej zdravotnej služby zahŕňa najmä 
a) dohľad nad pracovnými podmienkami, 
b) posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych 
prehliadok vo vzťahu k práci, 
c) poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a 
ochorení súvisiacich s prácou. 
 
a zamestnávateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi odplatu podľa čl. IV. tejto zmluvy. 
 
 
 

Čl. IV. 
Odplata 

 
Zamestnávateľ zaplatí poskytovateľovi  odplatu za vykonané služby podľa čl. V, ods. 1, písm. a) až  h) vo 
výške 480 € na základe poskytovateľom raz ročne vystavenej faktúry a to v lehote splatnosti uvedenej na 
faktúre. 
 
Zamestnanec zamestnávateľa zaplatí poskytovateľovi podľa  čl. V, ods. 2  odplatu  za vykonanú službu na 
základe vystaveného výdavkového / príjmového dokladu, zamestnanec si náklady spojené s touto 
službou uplatní u zamestnávateľa. 
 
 

Čl. V. 
Povinnosti poskytovateľa 

 
1) Poskytovateľ sa zaväzuje, že pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov zamestnávateľa, ktorí 
vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie a druhej kategórie bude vykonávať v rozsahu uvedenom v 
§ 30ab, zák. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 
 
Poskytovateľ najmä : 

a) posudzuje zdravotné riziko z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto 
posúdenia vypracuje pre zamestnávateľa posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného 
rizika; ak posudzuje zdravotné riziko podľa § 30 ods. 1 písm. c1) a nezistí zmenu pracovných podmienok, 
ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného 
rizika, vypracuje pre zamestnávateľa písomný záznam o posúdení rizika, 

 
b) navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika a upozorňuje ho 

na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika, 
 
c) poskytuje zamestnávateľovi a zamestnancom poradenstvo zamerané na  

     1. plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a 
pracovných miest a spôsob výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, 

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

     3. ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou, 
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d) zúčastňuje sa na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií z 
hľadiska ochrany zdravia, 

 
e) zúčastňuje sa pri organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci 

alebo vzdelávaní vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu 
 
f) spolupracuje so zamestnávateľom pri poskytovaní informácií zamestnancom, vzdelávania a výchovy v 

oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie, 
 
g) spolupracuje s bezpečnostnotechnickou službou,  príslušnými organizačnými útvarmi zamestnávateľa a 

so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci. 
 

h) vedie dokumentáciu o vykonávaní odborných činností a dokumentáciu súvisiacu s povinnosťami 
zamestnávateľa podľa § 30 ods. 1 písm. a) až c1),  písm. d)  i) až k)  n), 
 
2) vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci  na účely posúdenia zdravotnej 
spôsobilosti na prácu, 
 
 

Čl. VI 
Osobitné povinnosti poskytovateľa a zamestnávateľa 

 
Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje 
 

a) vykonávať odborné činnosti v súlade so zistenými a preukázateľnými informáciami o vykonávanej práci a 
o pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov, 

b) vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby nestranne, 
c) umožniť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej 

služby 
d) pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na profesionálnej úrovni a chrániť jemu 

známe záujmy zamestnávateľa. 
e) všetky údaje a informácie poskytnuté zamestnávateľom uchováva v tajnosti a zaväzuje sa, že ich nebude 

rozširovať okrem prípadov, keby bolo ich využitie nevyhnutné za účelom splnenia tejto zmluvy. 
 
 

Zamestnávateľ sa zaväzuje 
 
a) umožniť poskytovateľovi  vstup na pracovisko a poskytnúť mu dostatočný čas na plnenie odborných 

činností pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci, pričom zohľadňuje veľkosť organizácie, 
počet zamestnancov, pracovné podmienky a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou zamestnancov, 

b) poskytnúť poskytovateľovi informácie potrebné na posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom 
práce a pracovného prostredia vrátane výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov 
práce a pracovného prostredia, ktoré používa pri svojej činnosti alebo ktoré pri jeho činnosti vznikajú, ak 
bolo kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov práce a pracovného prostredia vykonané, 

c) spolupracovať s poskytovateľom, 
d) poskytnúť poskytovateľovi menný zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej 

prehliadke vo vzťahu k vykonávanej práci, na účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú 
prácu. 
 
 

Čl. VII 
Nadobudnutie účinnosti zmluvy a jej ukončenie 
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Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby  sa uzatvára na neurčitý čas a nadobúda právoplatnosť 
dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

„Zmluva zaniká“  

1) Výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná doba je 
3. mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
písomne doručená druhej zmluvnej strane. 

2) Písomnou dohodou zmluvných strán. 

 
 

Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
Zmluvné strany súhlasia s poskytnutím informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj so spracovaním osobných údajov podľa 
zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely 
spracovania zmluvy. 
 

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá 
platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použije 
úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. Táto 
zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
                                                             
Všetky zmeny, dodatky a prílohy k tejto zmluve sú platné výlučne v písomnej forme a v znení 
odsúhlasenom a potvrdenom oboma zmluvnými stranami. 
 
Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto 
vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 
 
 
 
 
 
Dňa        29.3.2019 
        _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 podpísané        podpísané 
 
      -------------------------------------                                                                               ------------------------------------      
           Podpis poskytovateľa                                                                                          Podpis zamestnávateľa 
 
 


