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Zmluva o  
poskytovaní dohľadu nad pracovnými podmienkami 

o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby v zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia 

uzatvorená v zmysle § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka 

 

Zmluva č. PZS/01/2020 
uzavretá medzi: 

 

(ďalej ako „poskytovateľ“) 

a 

Objednávateľ:       Obec Gôtovany 

V zastúpení: Jozef Cút, starosta obce 

So sídlom: Gôtovany 45, 032 14 Ľubeľa 

IČO:   00 315 192 

DIČ: 2020581354 

Bankové spojenie: SK50 0200 0000 0000 2092 5342 

 

(ďalej ako ,,objednávateľ“) 

 

 uzatvárajú zmluvu v súlade so Zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonom č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zmluva sa uzatvára v nasledovnom znení: 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

 Mgr. Róbert Čecho, PhD. je oprávnený poskytovať činnosti pracovnej zdravotnej služby 

(dohľad nad pracovnými podmienkami) pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do 

kategórie 1 a 2, na základe oprávnenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR. Rozsah PZS 

vychádza zo všeobecne záväzných legislatívnych predpisov SR a aproximačných nariadení vlády SR. 

Poskytovateľ je povinný pre Objednávateľa zaistiť výkon PZS v nasledovnom rozsahu. 

 

Poskytovateľ:      Mgr. Róbert Čecho, PhD. 

Číslo živnostenského registra: OÚ LM č. živ. r. 540-20984 

So sídlom: Nábrežie Dr. A. Stodolu 1796/53, 031 01 L. Mikuláš 

IČO:   51 326 167 

DIČ: 1120649794 

Bankové spojenie: SK51 1100 0000 0029 3505 4492 

Tel.: +421908 300 397 

E-mail: cecho.robert@gmail.com 
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Článok I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Poskytovateľ je fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má živnostenské oprávnenie na vykonávanie 

živnosti ,,Dohľad nad pracovnými podmienkami“, ktorým je verejný zdravotník na vykonávanie 

dohľadu nad pracovnými podmienkami, pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do 

prvej alebo druhej kategórie (osoba, ktorá samostatne vykonáva niektoré činnosti pracovnej 

zdravotnej služby). 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať pre Objednávateľa vykonávanie 

niektorých činností pracovnej zdravotnej služby (dohľadu nad pracovnými podmienkami) v súlade 

s platnými legislatívnymi predpismi na ochranu zdravia zamestnancov. 

 

V rámci toho vykonávať nasledovné aktivity: 

 Hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsobu vykonávania práce z hľadiska ich 

možného vplyvu na zdravie zamestnancov, 

 Zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možným 

kombinovaným účinkom na zdravie, 

 Hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, podieľanie sa na 

vypracovaní posudku o riziku, navrhovanie opatrení na zníženie alebo odstránenie rizika, 

 Vypracúvanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, podpora 

prispôsobovania práce a pracovných podmienok zamestnancov z hľadiska ochrany zdravia,  

 Poskytovanie primeraného poradenstva zamestnávateľovi a zamestnancom pri: 

 plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania 

pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, 

 ochrane zdravia pred nepriaznivými vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia 

alebo technológii, ktoré sa používajú alebo plánujú používať, 

 ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce 

a ergonómii, 

 Spolupráca pri poskytovaní informácií v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, 

hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii. 

 

Súbor činnosti, ktoré sa Poskytovateľ zaväzuje vykonávať pre Objednávateľa zahŕňa: 

 Implementáciu systému pracovnej zdravotnej služby, 

 Poradenskú a konzultačnú činnosť, 

 Dohľad nad pracovnými podmienkami. 

 

 

Článok II. 

PORADENSTVO A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať činnosti u Objednávateľa v nasledovnom rozsahu: 

a) Zosúladenie pracovných podmienok Objednávateľa so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

SR a návrh možných riešení pre optimalizáciu pracovných podmienok s ohľadom na zdravie 

a bezpečnosť zamestnancov: 
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b) Poradenstvo pre efektívne plánovanie a zavádzanie nových technológií z pohľadu ochrany zdravia 

c) Pravidelné informácie o zmenách legislatívy a dopadoch na rozsah služieb alebo povinnosti 

klienta 

d) Spolupráca s ostatnými subjektmi: 

 so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť 

 s BOZP a PO technikmi  

 s Úradom verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva; 

 s orgánmi štátnej správy v oblasti Inšpekcie práce 

e) Vypracovanie návrhov a odporúčaní a ich realizácia pre: 

 organizáciu práce a usporiadanie pracovísk; 

 minimalizáciu zdravotných rizík; 

 zmeny organizácie pracoviska s ohľadom na zlepšenie ochrany zdravia, hygieny, fyziológie, 

psychológie práce a ergonómie; 

 technologické opatrenia na zníženie vplyvu škodlivých faktorov na pracovisku. 

 spolupráca na výchove a vzdelávaní zamestnancov pri ochrane a podpore zdravia; 

vypracovanie obsahovej náplne lekárničiek 

 

 

Článok III. 

ZDRAVOTNÝ DOHĽAD 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať u Objednávateľa činnosti v nasledovnom rozsahu: 

a) Vykonanie povinných auditov v intervale minimálne raz za 24 mesiacov na pracoviskách v 

spolupráci s bezpečnostno-technickou službou zamestnávateľa. 

b) Kontrola dodržiavania podmienok hygieny, bezpečnosti a fyziológie práce. 

 

Lekárske prehliadky budú vykonávané u obvodných lekárov zamestnancov - zabezpečuje 

objednávateľ. 

 Prehliadky odporúčané Poskytovateľom - jedná sa o prehliadky, ktorých realizáciu 

odporučil Poskytovateľ v rámci poskytovania PZS a Objednávateľ ich realizáciu vopred 

schválil – budú vykonávané u obvodných lekárov zamestnancov (zabezpečuje objednávateľ). 

 Preventívne prehliadky pred cestou do zahraničia a prehliadky po návrate zo zahraničia, na 

žiadosť Objednávateľa. 

 Preskúmanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca vo vzťahu k práci vykonané na základe 

žiadosti Objednávateľa. 

 

 

Článok IV. 

Miesto plnenia zmluvy 

1. Dohľad nad pracovnými podmienkami je zameraný na pracovnú činnosť zamestnancov obce a 

prevádzky obecného úradu obce Gôtovany. Objednávateľ prehlasuje, že objekty, v ktorých 

vykonáva svoju činnosť a ktorých sa týka plnenie podľa tejto zmluvy, sú príslušnými štátnymi 

orgánmi schválené na účel užívania v súlade s činnosťou objednávateľa. 
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Článok V.  

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi pri realizácii služieb dohodnutých v tejto 

zmluve všetku potrebnú súčinnosť, poskytne mu potrebné informácie, príslušnú dokumentáciu 

a umožní poskytovateľovi vstup do všetkých objektov a priestorov spadajúcich pod výkon PZS. 

2. Umožniť povereným osobám Poskytovateľa zhotovovať fotodokumentáciu a video dokumentáciu 

vždy len za prítomnosti poverenej osoby Objednávateľa s tým, že budú vždy rešpektované 

akékoľvek opatrenia stanovené internými bezpečnostnými predpismi Objednávateľa. 

3. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s touto zmluvou vznikne 

objednávateľovi, pokiaľ škoda bola spôsobená nedodržaním právnych predpisov z oblastí, 

ktorých sa týka táto zmluva objednávateľom alebo jeho zmluvným partnerom. 

 

 

Článok VI. 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej odplate za poskytovanie predmetu zmluvy nasledovne: 

a. za všeobecný výkon činností pracovnej zdravotnej služby v rozsahu uvedenom 

v predmete zmluvy 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi na jeho bankový účet dohodnutú sumu 45,00 

eur/štvrťročne. 

3. Osobitne spoplatnené úkony PZS uvedené v článku I. a II tejto zmluvy sú: 

 Vypracovanie prevádzkového poriadku pre prácu s chemickými, fyzikálnymi 

a biologickými faktormi v zmysle platnej legislatívy 

 Meranie a hodnotenie fyzickej a psychickej záťaže podľa jednotlivých profesií 

 Objektivizácia jednotlivých faktorov pracovného prostredia a expozície zamestnancov, 

vrátane vypracovania protokolu, ktoré vykonáva subdodávateľ- odborne spôsobilá 

osoba. 

 Vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok. Cena za preventívnu lekársku 

prehliadku si uhrádza zamestnávateľ samostatne u obvodných lekárov zamestnancov na 

základe ich dohodnutých cien. Táto čiastka bude hradená podľa skutočne vykonaných 

prehliadok priamou platbou u obvodných lekárov zamestnancom.  

4. Splatnosť faktúr predstavuje 14 dní od dátumu ich vystavenia. Faktúra musí byť doručená 

Objednávateľovi aspoň 10 dní pred dňom splatnosti, inak platí splatnosť 10 dní odo dňa 

doručenia faktúry Objednávateľovi. 

5. V prípade, ak Objednávateľ dostane do omeškania s riadnym a včasným splnením svojho záväzku 

uvedeného v bode 1. tohto Článku, je Poskytovateľ oprávnený účtovať si úrok z omeškania vo 

výške podľa ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka. 

6. Poskytovateľ služieb PZS (dohľadu nad pracovnými podmienkami) nie je platcom DPH. 

 

 

 



5 
 

 

Článok VII. 

DOBA TRVANIA A UKONČENIE ZMLUVY 

 

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a uzatvára sa na dobu 

neurčitú. 

2. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať túto zmluvu kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná lehota je 1 mesiac a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho 

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

zmluvy sa končí uplynutím výpovednej lehoty. 

 

Článok VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluva sa uzatvára podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov. Vzťahy účastníkov zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží po podpísaní jeden 

rovnopis, z ktorých každý má platnosť originálu. 

3. Túto zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť dodatkami ku zmluve, ktoré je možné vykonať len so 

súhlasom obidvoch zmluvných strán a to výlučne v písomnej forme. Dodatky nadobúdajú 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia. 

4. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého 

z ustanovení tejto zmluvy. Pokiaľ sa ukáže, že už pri podpísaní tejto zmluvy bolo alebo kedykoľvek 

neskôr sa ktorékoľvek z jej ustanovení stalo neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných 

ustanovení tejto zmluvy. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom pozorne prečítali, jej obsahu 

porozumeli a predstavuje ich skutočnú vôľu zbavenú akýkoľvek omylov. Svoje prejavy vôle 

obsiahnuté v tejto zmluve, zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie 

v tiesni, a nie za nápadne nevýhodných podmienok. 

6. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpisujú. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 26.10.2020   

         

 

Poskytovateľ:         Objednávateľ:      

 

 

 

...................v.r........................     ...................v.r......................... 

Mgr. Róbert Čecho, PhD.      Jozef Cút   

Dohľad nad pracovnými podmienkami    Starosta obce    


