
Zmluva – vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby - dohľad 

nad pracovnými podmienkami  

 

Poskytovateľ: 

MJ-Health & Work s.r.o. 

Sídlo: Šintava 480, 925 51 

IČO: 52 068 587  

Zastúpený: Ing. Matej Jurašik (konateľ spoločnosti) 

DIČ: 2120879365 

Bankové spojenie: Fio banka, a.s. 

IBAN: SK5483300000002501539396 

Registrácia: zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu 

Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 43387/T  

 

     

Objednávateľ: 

Názov: Obec Veľký Kýr 

Sídlo: Nám. sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr 

Zastúpený: Ing. Judita Valašková (starostka obce) 

IČO: 00 309 109 

DIČ: 2020416310   

 

 



 

1/ Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby – 

dohľadu nad pracovnými podmienkami (ďalej len „dohľad) zo strany zhotoviteľa.  

2/ Dohľad zahŕňa posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorov práce 

a pracovného prostredia, návrh opatrení na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika, 

poradenstvo.  

3/ Posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia 

bude písomne vyhotovené v dvoch exemplároch (jeden exemplár pre poskytovateľa a jeden 

pre objednávateľa), prekonzultovaný s objednávateľom a v závere (v prípade potreby) budú 

navrhnuté opatrenia na odstránenie nedostatkov za účelom predchádzania poškodení zdravia 

zamestnancov. 

4/ Posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorov práce a pracovného prostredia 

bude vykonávané v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z., § 30, ods. 1, písm. c), v intervale 1 x za 

24 mesiacov, v prípade potreby pri zmene pracovných podmienok, ktoré by mohli mať vplyv 

na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika i podľa 

dohody poskytovateľa a objednávateľa.  

5/ Zmluvné strany sa dohodli na cene posúdenia zdravotného rizika z expozície 

faktorov práce a pracovného prostredia vo výške 290 €.  

6/ Poskytovateľ za súčinnosti objednávateľa v prípade potreby zabezpečí meranie 

(kvantifikáciu) jednotlivých faktorov pracovného prostredia v potrebnom rozsahu treťou 

osobou, a to na náklady objednávateľa, ktoré nie sú zahrnuté v odplate dohodnutej touto 

zmluvou. 

7/ Služby poskytnuté nad rámec tejto zmluvy budú účtované samostatne po vzájomnej 

konzultácii dohodnutou cenou.   

8/ Poskytovateľ bude fakturovať objednávateľovi výkon poskytnutých služieb po 

vyhotovení písomného posúdenia zdravotného rizika a po vykonaní služby (činností) nad 

rámec dohľadu.   

9/ Ceny budú splatné na základe faktúry vystavenej poskytovateľom so splatnosťou 14 

dní odo dňa vystavenia faktúry. Dňom splnenia povinnosti úhrady faktúry je deň 

pripísania finančných prostriedkov na účet poskytovateľa V prípade omeškania 

objednávateľa s úhradou faktúry má poskytovateľ oprávnenie požadovať od 

objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z dlžnej 

sumy a objednávateľ sa zaväzuje ho zaplatiť.  

10/ Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi poskytnúť všetky informácie a doklady 

potrebné na výkon predmetu tejto zmluvy. Zaväzuje sa spolupracovať s poskytovateľom 

a umožniť vstup na všetky pracoviská a do všetkých objektov.  

11/ Objednávateľ je povinný písomne informovať poskytovateľa o každej zmene 

pracovných podmienok na niektorom z pracovísk ako aj o každej technologickej alebo inej 

zmene (nová technológia, nový pracovný postup, nový pracovný prostriedok atď.), ktorá 

môže mať za následok zmenu pracovných podmienok.  

12/ Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté objednávateľovi svojimi 

službami v prípade, že nebol včas a pravdivo informovaný o nových skutočnostiach 

a zmenách u objednávateľa (personálne, pracovné činnosti, používané technológie, strojné 

zariadenia, pracovné prostredie, zdravotný stav zamestnancov) alebo ak objednávateľ 

neposkytol súčinnosť potrebnú pre výkon jeho činnosti.  

13/ Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 



14/ Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.  

15/ Zmluvu možno zrušiť písomnou výpoveďou i dohodou v písomnej forme. 

Výpovedná doba je 3 mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po dni doručenia výpovede.  

16/ Zmluvné strany sa dohodli, že informácie obsiahnuté v tejto zmluve ako aj 

informácie, ktoré poskytli pri rokovaniach o uzavretí tejto zmluvy alebo získali pri výkone 

práv a povinnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za dôverné informácie v zmysle zákona     

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Dôverné informácie sú najmä akékoľvek informácie 

o niektorej zmluvnej strane obchodnej, technickej alebo ekonomickej povahy, informácie 

o zamestnancoch a klientoch zmluvnej strany, cenové dohody zmluvných strán, know how 

niektorej zmluvnej strany, špecifikácie, počítačové databázy, software alebo dokumentácie 

v akejkoľvek podobe.  

17/ Dôverné informácie sa zmluvné strany zaväzujú chrániť a neposkytovať ich tretím 

osobám, nezneužívať ich a najmä ich nepoužívať v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, na 

úkor druhej zmluvnej strany.  

18/ Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zachovania mlčanlivosti budú 

trvať aj po ukončení účinnosti tejto zmluvy, a to až do doby, než sa stanú verejne známymi 

alebo prístupnými bez porušenia povinnosti niektorou zmluvnou stranou, príp. treťou osobou.    

19/ Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že 

nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej 

vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. 

20/ Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Jedno vyhotovenie obdrží 

objednávateľ. 

 

Spoločnosť MJ-Health & Work s. r. o. informuje objednávateľa služby v súlade s § 19 zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že 

osobné údaje objednávateľa budú spracovávane v súlade so zákonom iba za účelom 

vybavenia predmetu tejto zmluvy. Spoločnosť MJ-Health & Work s. r. o. nebude osobné 

údaje objednávateľa sprístupňovať alebo poskytovať tretím stranám, s výnimkou zbavenia 

mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3. zákona. Spoločnosť MJ-Health & Work s. r. o. bude osobné 

údaje objednávateľa spracúvať, iba počas doby trvania tejto zmluvy. Po ukončení zmluvného 

vzťahu, budú dokumenty s osobnými údajmi v elektronickej forme vymazané a dokumenty 

v listinnej forme zlikvidované, s výnimkou tých, ktoré musia byť v súlade s platnou 

legislatívou Slovenskej republiky naďalej uchované. 

 

 

Vo Veľkom Kýre dňa: 24.02.2023 

 

 

 

______________________    ____________________________ 

   poskytovateľ            objednávateľ  

 


