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Zmluva o poskytovaní služieb 

uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
medzi zmluvnými stranami 

 
 
Poskytovateľ : 
 
Obchodné meno :           NZZ – MUDr. Lazor Stanislav 
Sídlo :                             Hviezdoslavova 43, 053 61 Spišské Vlachy 
IČO :                               31982743 
Registrácia :                    Slovenská lekárska komora Bratislava, 14.3.2006 
                                        číslo : L1B/KE/0934/06 
Konajúca 
prostredníctvom :           MUDr. Lazor Stanislav 
Bankové spojenie :         SLSP, a.s., pobočka Krompachy 
Číslo účtu :                     0101409067/0900    
 
(ďalej len ako „poskytovateľ) 
 
a 
 
Objednávateľ : 
 
Obchodné meno : Mesto Spišské Vlachy 
Sídlo :   SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 
IČO :   00329657 
Registrácia :   
 
Konajúca:  Ľubomír Fifik 
prostredníctvom : primátor mesta 
 
(ďalej len ako „objednávateľ“) 
 
s nasledovným obsahom : 
 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Dňom 1. augusta 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 204/2014 Z.z., ktorým sa mení a   
    dopĺňa  zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novelizovaný   
    zákon v oblasti zabezpečovania a poskytovania pracovnej zdravotnej služby ukladá    
    zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre všetkých   
    zamestnancov, a to najneskôr do 31.decembra 2014. 
 
2. Do novely zákona č. 355/2007 Z.z. boli doplnené ustanovenia týkajúce sa poskytovateľov    
    zdravotnej starostlivosti. Podľa nich fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba,       
    ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti  poskytujúcim zdravotnú starostlivosť      
    v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo môže vykonávať pre zamestnancov,     
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    vykonávajúcich práce zaradené do 1. alebo 2. kategórie, pracovnú zdravotnú službu  
    dodávateľským spôsobom na základe písomného ohlásenia začatia tejto činnosti Úradu  
    verejného zdravotníctva SR.  
 
3. V súvislosti s vykonávaním niektorých činností zdravotnej služby poskytovateľom je      
    potrebné zabezpečiť v prípade potreby aj vykonanie odborných lekárskych prehliadok    
    a iných úkonov (Rtg, biochémia, očné vyšetrenie a pod.) v najbližšom zdravotníckom    
    zariadení. 
 
4. Poskytovateľ disponuje potrebnou odbornou kvalifikáciou a ohlásením výkonu niektorých    
    činností zdravotnej služby (§ 30, ods. 1 písm. a –d, písm. f,g,h prvého bodu a písm.   
    i zákona č. 355/2007 Z.z.). 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby, t.j. za     
    podmienok dohodnutých v tejto zmluve niektoré činnosti zdravotnej služby a posudzovať   
    zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorá sa naďalej vykonáva na základe výsledkov    
    lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a výsledkov hodnotenia rizík   
    z expozície faktorom práce a pracovného prostredia  a určuje podmienky opätovného     
    posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu. 
 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje vypracovaním posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorý   
    bude obsahovať potrebné náležitosti (príloha č. 2). 
 
3. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutie zdravotnej starostlivosti zaplatiť poskytovateľovi   
    za podmienok dohodnutých v tejto zmluve odmenu (príloha č.1). 
 

III. 
Práva a povinnosti strán 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje na požiadanie objednávateľa poskytnúť niektoré činnosti   
    zdravotnej služby dodávateľským spôsobom na základe ohlásenia tejto činnosti RÚVZ. 
 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť túto činnosť v mieste prevádzkovania zdravotníckeho   
    zariadenia. V jednotlivých prípadoch môže byť iné miesto určené po dohode strán. 
  
3. Objednávateľ prehlasuje, že všetky údaje týkajúce sa fyzických osôb, ktoré bude   
    objednávateľ poskytovať podľa tejto zmluvy poskytovateľovi mu boli poskytnuté so    
    súhlasom týchto fyzických osôb, aby spracúval takto poskytnuté osobné údaje vo vlastnom   
    informačnom systéme a aby ich poskytol na spracovanie tretím osobám v zmysle   
    príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení    
    neskorších predpisov. 
 

IV. 
Odmena 

 
1. Strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi za vedenie    
    dokumentácie a ohlásenie niektorých činností RÚVZ, u právnických osôb aj za    
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    spoluprácu s akreditovaným bezpečnostným technikom za účelom posudzovania zdravotnej       
    spôsobilosti na prácu zamestnancov paušálny poplatok  raz ročne (príloha č. 1). 
 
2. Strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi odmenu za   
    vykonanie  preventívnych prehliadok a vypracovanie posudkov pre zamestnancov. Suma   
    bude vypočítaná ako súčin počtu osôb a ceny za jednotlivé úkony podľa prílohy č.1. 
 
3.  Odmena podľa bodu č.1 a 2 je splatná mesačne pozadu na základe faktúry riadne   
     vystavenej poskytovateľom a doručenej objednávateľom. Faktúra bude splatná do 14 dní   
     od vystavenia faktúry. V prípade omeškania zaplatenia faktúry je objednávateľ povinný   
     zaplatiť poskytovateľovi  úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy  za každý deň   
     z omeškania.  

 
V. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
1.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch zmluvných 
strán. 
2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
3.  Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné zrušiť: 
     a./  písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu doručenou jednou zmluvnou stranou   
          druhej zmluvnej strane, výpovedná doba je 3 mesačná a začína plynúť prvým dňom   
          kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia výpovede 
     b./ dohodou zmluvných strán v písomnej forme 
     c./ písomným odstúpením od zmluvy     
 
4.  Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len v písomnej forme    
     a po dohode zmluvných strán 
5.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je 
     a./  príloha č. 1 – špecifikácia úkonov a cenník 
     b./  príloha č. 2 – posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon konkrétnej   
                                 činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Spišských Vlachoch, dňa   23.2.2015                            v Spišských Vlachoch, dňa 23.2.2015 
 
Objednávateľ :                                                                   Poskytovateľ : 
 
............signed...........................      ...............signed.................... 
      Ľubomír Fifik                                                                  MUDr. Lazor Stanislav, NZZ        
Mesto Spišské Vlachy 
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Príloha č. 1 
k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 31.12.2014 

 
Cenník výkonov 

 
 
 
 

VYŠETRENIE CENA ZA 1 
VYŠETRE-

NIE 
Komplexné lekárske vyšetrenie 12,00 € 
Pľúcny rontgen s popisom snímku 6,00 € 
Očné vyšetrenie 8,00 € 
Spirometria 5,00 € 
Laboratórne testy – FW, krvný obraz 2,00 € 
Laboratórne testy - glykémia 0,40 € 
Laboratórne testy - kreatinín 0,60 € 
Laboratórne testy – AST 0,60 € 
Laboratórne testy - ALT 0,60 € 
Laboratórne testy - GMT 0,20 € 
Moč chemicky + sediment 1,30 € 
EKG + popis 6,00 € 

 
 
 
 

 
Paušálne ročné poplatky podľa počtu zamestnancov 
 
a./    1 -  3             zamestnanci         12,00 € 
b./    4 - 10           zamestnancov       24,00 € 
c./  11 a viac         zamestnancov        36,00 € 
 

 

 


