
O VST team 

Zmluva č. 040/22/VST 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

uzatvorená podľa ustanovenia 8 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi 

Poskytovateľ: VST team s.r.o. 
sídlo: Kolačno 291, 958 41 Kolačno, Slovenská republika 
Ičo: 47 483 113 
DIC: 2023 909 470 

zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, 
oddiel Sro, vložka č. 35701/N 

zastúpený: Mgr. Mária Tomová - konateľka 
bankové spojenie: CSOB, a.s. 
IBAN: SK677 50 0000 004019115367 
telefón: 0948 303 821 
e-mail: tomovaGvstteam.sk 
(ďalej len ako „objednávateľ“) 

Objednávateľ: „„V KAŠTIELI" ZSS Horné Obdokovce 
sídlo: Horné Obdokovce č. 1, 956 08 
Ičo: 00357995 
BIČ: 2021248636 
zastúpený: PhDr. Miriama Brachová, MBA, - riaditeľka 
telefón: 0905 500 224 
e-mail: riaditelvkastieliGzssvkastieli.sk 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 

v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci v platnom znení a so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia v platnom znení v tomto dohodnutom znení: 

„  — Článok1 
Uvodné ustanovenia



1. Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou oprávnenou poskytovať služby na základe 
oprávnenia Č.OPPL/5877/17446/2015, kópia ktorého tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve 
(ďalej aj len ako „služby“). 
2. Objednávateľ je ku dňu uzavretia tejto zmluvy zamestnávateľom v Slovenskej 
republike s počtom zamestnancov 72 (slovom: sedemdesiatdva) na jednej prevádzke. 

3. Objednávateľ je povinný splniť povinnosti a prijať opatrenia podľa ustanovenia 
88 30 a nasl. zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
v platnom znení (ďalej len ako „zákon č. 355/2007 Z. z.“). Táto zmluva a jej 
ustanovenia sa vzťahujú navšetkých zamestnancov v pracovnom pomere 

u objednávateľa a tiež zamestnancov vykonávajúcim prácu na základe dohody mimo 
pracovného pomeru. 

4. Rozsah služieb poskytovateľa vychádza zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky, právnych predpisov Európskej únie a Európskych 
spoločenstiev. Poskytovateľ je povinný pre objednávateľa zabezpečiť výkon služieb v 
nasledujúcom dohodnutom rozsahu. 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ zabezpečí pre objednávateľa služby, ktorých predmetom je 
zabezpečenie splnenia povinností objednávateľa ako zamestnávateľa v zmysle 
ustanovenia 88 30 a nasl. zákona č. 355/2007 Z. z. 

2. Vrámci plnenia zákonných povinností objednávateľa ako zamestnávateľa 
poskytovateľ pre objednávateľa zabezpečí: 
a) prípravu a realizáciu opatrení, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov 
fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia 
na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených 
osobitnými predpismi, 
b) zdravotný dohľad pre zamestnancov objednávateľa (ako zamestnávateľa) podľa 
ustanovenia 8 30a a 8 30d zákona č. 355/2007 Z. z., 
c) posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu pre zamestnancov objednávateľa 
(ako zamestnávateľa) podľa ustanovenia 8 30e zákona č. 355/2007 Z. z., 
d) prípravu zoznamu zamestnancov pre lekára, ktorý vykonáva lekárske preventívne 
prehliadky vo vzťahu k práci (8 30e ods. 3, 446 zákona č. 355/2007 Z. z.) — ide 
0 zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu 
k práci podľa ustanovenia 8 30e zákona č. 355/2007 Z. z., 
e) dokumentáciu k uchovávaniu lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na 
prácu podľa ustanovenia 8 30f ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. zamestnancov, ktorí 
vykonávajú rizikové práce, 
f) hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska 
zdravotných rizík a posudku o riziku, 
g) hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných 
podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce 
z hľadiska zdravotných rizík,



h) vypracovanie evidencie zamestnancov podľa kategórií prác (831 zákona 
č. 355/2007 Z. z.), 
i) vypracovanie návrhov na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, 
návrhov na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie 
pre príslušný orgán verejného zdravotníctva (8 31 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z.), 
j) vypracovanie oznámení (po prehodnotení zdravotného rizika) pre príslušný orgán 
verejného zdravotníctva o zmene podmienok výkonu práce, ktorá by mohla mať vplyv 
na zvýšenie zdravotného rizika prác zaradených do druhej kategórie a tým na ich 
zaradenie do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, 
k) vypracovanie informácie pre príslušný orgán verejného zdravotníctva o výsledkoch 
hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo 
odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce, počet 
zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, a hodnotenie zdravotného stavu 
zamestnancov vo vzťahu k práci, ktoré je objednávateľ ako zamestnávateľ povinný 
predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva každoročne k 31. decembru, 
[) vypracovanie záznamov, ktoré obsahujú údaje o zamestnancoch podľa odseku 
ustanovenia 8 30 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z., pri kvalitatívnom a kvantitatívnom 
zisťovaní zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia [8 52 ods. 1 písm. c)] pri 
hodnotení zdravotných rizík, a to 

„ hluku, 

. vibrácií, 

. lonizujúceho žiarenia, 

. elektromagnetického Žiarenia, 

. ultrafialového žiarenia, 

. infračerveného žiarenia, 

. laserového žiarenia, 

. tepelno-vlhkostnej mikroklímy, 

. chemických faktorov, 
10. karcinogénnych a mutagénnych faktorov, 
11. biologických faktorov, 
12. fyzickej záťaže, 
13. psychickej pracovnej záťaže, 
14. zvýšeného tlaku vzduchu. 
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Za služby poskytovateľa podľa tohto odseku článku 2 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje 
uhradiť poskytovateľovi paušálnu odmenu poskytovateľa podľa článku 4. ods. 2. tejto 
zmluvy. 

3. Doplnkové služby poskytovateľa 

Na základe osobitnej písomnej objednávky objednávateľa, písomne potvrdenej 
poskytovateľom, poskytovateľ zabezpečí pre objednávateľa tieto doplnkové služby: 
a) výkon súvisiacich prác (napr. meranie škodlivín a iné) potrebné pre poskytovanie 
služieb poskytovatelia a pre plnenie zákonných povinností objednávateľa (ako 
zamestnávateľa), 
b) realizácia opatrení dohodnutých s poskytovateľom na prevenciu chorôb z povolania 
(napr. sledovanie expozície jednotlivých zamestnancov, zdraviu škodlivých faktorov 
práce a pracovného prostredia),



c) objektivizácia — jednotlivých — faktorov pracovného prostredia aexpozície 
zamestnancov, vrátane vypracovania protokolov, 
d) výkon preventívnych lekárskych prehliadok, 
e) organizovanie systému prvej pomoci na pracovisku — pravidelné školenia 
zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci aodborný výcvik zamestnancov 

zameraný na poskytovanie prvej pomoci 
f) vypracovanie prevádzkového poriadku z hľadiska ochrany a podpory zdravia 
zamestnancov pri práci, ak tak ustanovujú osobitné predpisy, 
g) služby, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve a ktorých realizácia vyplynula zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov po predchádzajúcom odsúhlasení (formou 
objednávky) objednávateľom. 

Za služby poskytovateľa podľa tohto odseku 2 tohto článku zmluvy sa objednávateľ 
zaväzuje uhradiť poskytovateľovi odmenu poskytovateľa podľa aktuálne platného 
cenníka poskytovateľa, v zmysle článku 4 ods. 4. tejto zmluvy. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi riadne a včas odmenu 
poskytovateľa a zabezpečiť poskytovateľovi súčinnosť pre vykonanie služieb. Služby, 
ktoré sa majú poskytnúť v sídle objednávateľa, sa poskytnú na adrese: Horné 
Obdokovce č. 1, 956 08, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

Článok 3 
Práva a povinnosti objednávateľa 

Objednávateľ sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy zaväzuje: 
a) odovzdať poskytovateľovi na požiadanie všetky informácie a doklady, ktoré sú 
nevyhnutné na poskytovanie služieb poskytovateľa a na plnenie tejto zmluvy. Súčasne 
sa zaväzuje spolupracovať s poskytovateľom a umožniť mu vstup do objektov počas 
pracovných hodín po vzájomnom dohovore, vždy za prítomnosti objednávateľa alebo 
v prítomnosti objednávateľom určenej osoby, zabezpečiť pre poskytovateľa súčinnosť 
s jednotlivými vedúcimi zamestnancami, zástupcami zamestnancov, 
bezpečnostnotechnickou službou a komisiou BOZP. 
b) informovať poskytovateľa o všetkých podstatných zmenách z hľadiska 
zabezpečenia predmetu plnenia zmluvy. 

c) zabezpečiť od zmluvných partnerov, v priestoroch, v ktorých vykonávajú pracovnú 
činnosť dohodnutú v pracovnej zmluve alebo v dohode zamestnanci objednávateľa, 
akúkoľvek dokumentáciu a podklady potrebné k spracovaniu návrhu na kategorizáciu 
prác na účely jeho zaslania príslušnému RUVZ, 
d) zabezpečiť výkon súvisiacich prác (napr. meranie škodlivín) potrebných pre 
poskytovanie služieb poskytovateľa podľa tejto zmluvy, 

e) informovať poskytovateľa pravidelne, písomne, najmenej však vždy pred uplynutím 
každého kalendárneho mesiaca predovšetkým o zmenách v počte zamestnancov a ich 
pracovnom zaradení a ďalších údajoch nevyhnutných k riadnemu plneniu predmetu 
tejto zmluvy. 
f) vysielať svojich zamestnancov na preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci, 
formou výzvy a plniť ďalšie povinnosti v záujme prevencie a ochrany zdravia.



g) zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých termínov preventívnych lekárskych 
prehliadok vo vzťahu k práci. 

h) uhradiť poskytovateľovi včas a v plnej výške odmenu za všetky služby poskytované 
na základe tejto zmluvy alebo na základe objednávky. 

i) po predložení dokumentácie a podkladov, vypracovaných poskytovateľom, 
zabezpečiť ich doručenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. 

Článok 4 
Odmena poskytovateľa a platobné podmienky 

1. Odmena za služby poskytovateľa, špecifikované v článku 2 ods. 3. písm. a) až I) 
tejto zmluvy, bola stanovená dohodou zmluvných strán ako paušálna odmena 
poskytovateľa vcelkovej sume — 25EUR (slovom: dvadsaťpäť euro ). 
Poskytovateľ vyfakturuje odmenu podľa predchádzajúcej vety za každý kalendárny 
mesiac, ato najneskôr do piateho pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca. 

2. Odmena za doplnkové služby poskytovateľa, špecifikované v článku 2 ods. 4. tejto 
zmluvy sa určí podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa, platného v deň potvrdenia 
objednávky objednávateľa poskytovateľom. 
Cenník poskytovateľa, platný v deň uzavretia tejto zmluvy, tvorí prílohu č. 2 a 3 
k tejto zmluve. Poskytovateľ bude objednávateľa priebežne informovať o zmene 
svojho cenníka (postačí forma e-mailového oznámenia). Poskytovateľ vyfakturuje 
odmenu za doplnkové služby vykonané a dodané v danom kalendárnom mesiaci 
najneskôr do piateho pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že sumy odmeny za služby poskytovateľa v tejto 
zmluve a v cenníku poskytovateľa, sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), 
nakoľko v deň uzavretia tejto zmluvy poskytovateľ nie je platcom DPH. 
Ak sa poskytovateľ stane platcom DPH, bude o tejto skutočnosti bez zbytočného 
odkladu informovať objednávateľa a poskytovateľ bude oprávnený fakturovať 
objednávateľovi k sumám odmeny za služby daň z pridanej hodnoty v súlade 
s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s čím objednávateľ podpisom 
tejto zmluvy vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas. 

4. Daňové doklady musia obsahovať náležitosti podľa ustanovení príslušných 
všeobecne záväzných predpisov, platných na území Slovenskej republiky. Adresa pre 
fakturáciu je zhodná s adresou objednávateľa, uvedenou v záhlaví tejto zmluvy. 

Ak nebude daňový doklad vrátane príloh obsahovať touto zmluvou dohodnuté 
náležitosti, má objednávateľ právo daňový doklad, prípadne jeho kópiu vrátiť v lehote 
splatnosti faktúry podľa tejto zmluvy za účelom opravy a doplnenia faktúry. V takomto 
prípade sa daňový doklad považuje za nedoručený objednávateľovi. Odo dňa 
doručenia opraveného daňového dokladu objednávateľovi začína plynúť nová lehota 
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splatnosti. Splatnosť vystavených daňových dokladov je dohodnutá na 14 (slovom: 
štrnásť) kalednárnych dní odo dňa ich vystavenia. 

5. Jednotlivé platby sa objednávateľ zaväzuje uhradiť bezhotovostným prevodom 
na bankový účet poskytovateľa, uvedený na príslušnom daňovom doklade. Platba sa 
považuje za zrealizovanú dňom, kedy bola príslušná čiastka pripísaná na bankový účet 
poskytovateľa. Na základe výslovnej dohody zmluvných strán v prípade omeškania 
objednávateľa s úhradou faktúry, alebo jej Časti, sa objednávateľ zaväzuje uhradiť 
poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (slovom: päť stotín percenta) 
z dlžnej sumy za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

Článok 5 
Vyššia moc 

Pokiaľ vzniknú okolnosti, ktoré majú povahu vyššej moci a znemožnia plnenie 
zmluvných povinností poskytovateľa, má poskytovateľ na základe výslovnej dohody 
zmluvných strán právo primerane predížiť lehotu na vykonanie, poskytnutie a dodanie 
služieb podľa tejto zmluvy. Vyššou mocou sa rozumejú mimoriadne okolnosti 
zabraňujúce plneniu povinností, vyplývajúcich zo zmluvy a vzniknutých až po 
uzatvorení zmluvy, ktoré nemohli byť príslušnými zmluvnými stranami predvídané ani 
odvrátené a tiež akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle poskytovateľa 
ako povinnej osoby a bráni mu v splnení jeho povinností voči objednávateľovi, ak 
nemožno rozumne predpokladať, že by poskytovateľ túto prekážku alebo jej následky 
odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal 
(napr. vojnový stav, občianske nepokoje, požiar, záplavy, epidémie, karanténne 
opatrenia, vážna dopravná situácia). Objednávateľovi v prípadoch podľa tohto článku 
zmluvy nevznikajú nijaké nároky voči poskytovateľovi. V prípade, že prekážky vyššej 
moci nastanú, sa povinná zmluvná strana zaväzuje bez odkladu informovať druhú 
zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá bráni splneniu 
povinností podľa tejto zmluvy. Termín plnenia sa v tomto prípade predlžuje o dobu 
trvania vyššej moci. 

Článok 6 
Zodpovednosť za škodu 

1. Každá so zmluvných strán zodpovedá za škodu preukázateľne spôsobenú druhej 
zmluvnej strane porušením alebo opomenutím niektorej povinnosti podľa tejto zmluvy 
a zaväzuje sa nahradiť druhej zmluvnej strane preukázateľne spôsobenú škodu, 
pričom na základe výslovnej dohody zmluvných strán sa nahrádza výlučne skutočná 
škoda, a to maximálne do sumy 500 EUR (slovom: päťsto EUR). Zmluvné strany sa



zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na predchádzanie škodám a na minimalizáciu 
vzniknutých škôd. 

2. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne 
nesprávneho alebo inak chybného zadania, ktoré riadne obdržala od druhej zmluvnej 
strany v prípade, že na nesprávnosť takéhoto zadania druhú stranu písomne 
upozornila pred vznikom ním spôsobenej škody. Žiadna zo zmluvných strán nie je 
zodpovedná za meškanie spôsobené omeškaním s plnením záväzkov druhej zmluvnej 
strany alebo s neposkytnutím súčinnosti druhou zmluvnou stranou. 

Článok 7 
Súčinnosť, doručovanie písomností, vzájomná komunikácia 

a ostatné dojednania 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky 
informácie, potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné 
sa vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité 
pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sú povinné plniť si svoje záväzky, vyplývajúce z tejto zmluvy, tak, 
aby nedochádzalo k meškaniu s plnením jednotlivých termínov ak omeškaniu 
splatnosti jednotlivých peňažných záväzkov. 

3. Akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom 
oprávnených osôb alebo štatutárnych orgánov zmluvných strán. Zmluvné strany 
poverujú nasledovné kontaktné osoby vo vzťahu k tejto zmluve: 

Za poskytovateľa: 
Mgr. Mária Tomová, telefón: 0948 303821, e-mail: tomovaGvstteam.sk 

Za objednávateľa: 
PhDr. Miriama Brachová, MBA, telefón: 0905 500 224, 
e-mail: riaditelvkastieliOzssvkastieli.sk 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia a písomnosti, ktoré má podľa tejto 
zmluvy doručiť niektorá zo zmluvných strán budú doručované adresátovi poštou 
na adresu sídla adresáta uvedenú v obchodnom registri faxom, elektronickou poštou 
alebo osobným doručením. Na písomnosti týkajúce sa ukončenia zmluvy alebo 
na akékoľvek výzvy sa vyžaduje doporučená zásielka s doručenkou. 
V prípade, ak adresát zásielku doručovanú poštou alebo osobne doručovanú zásielku 
odmietne prevziať alebo zásielku doručovanú poštou pošta vráti odosielateľovi ako 
nevyžiadanú v odbernej lehote, alebo ako nedoručiteľnú z akéhokoľvek dôvodu 
(adresát neznámy a pod.), považuje sa zásielka za doručenú v deň jej vrátenia 
odosieľateľovi, alebo v deň odopretia jej prevzatia — prípade odopretia prevzatia 
zásielky adresátom. 
Písomnosť doručovaná faxom sa považuje za doručenú prijatím potvrdenia o doručení 
faxovej správy, písomnosť doručovaná elektronickou poštou sa považuje za doručenú 
prijatím potvrdenia o doručení resp. prečítaní elektronickej pošty. 
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5. Ak táto zmluva ukladá povinnosť doručiť niektorý dokument v písomnej podobe, 
môže byť doručený buď v papierovej forme alebo v elektronickej (digitálnej) forme 
ako dokument textového procesoru MS Word verzie 7.0 alebo vyššej na dohodnutom 
médiu. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny svojej adresy alebo identifikačných 
údajov (zmena sídla, zmena štatutárneho zástupcu) budú o tejto zmene druhú 
zmluvnú stranu bezodkladne písomne informovať. 

Článok 8 
Trvanie a ukončenie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú — štyri roky. 

2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať, a to aj bez udania 
dôvodu. Výpovedná lehota je 6 (slovom: šesť) mesiacov. Výpoveď musí byť vždy 
písomná, výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Poskytovateľ je 
v prípade zániku zmluvy na základe výpovede zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán 
oprávnený fakturovať objednávateľovi cenu už poskytnutých služieb, realizovaných 
a dodaných do dňa doručenia výpovede av prípade poskytnutia služieb v priebehu 
plynutia výpovednej doby aj služieb realizovaných a dodaných až do zániku zmluvy 
(uplynutie výpovednej doby), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3. Platnosť tejto zmluvy možno skončiť písomnou dohodou zmluvných strán 
k dohodnutému dňu. 

4. Poskytovateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov uvedených 
v iných článkoch tejto zmluvy a tiež vtedy, ak sa vykonanie, poskytovanie a dodanie 
služieb podľa tejto zmluvy stane nemožným z dôvodov na strane objednávateľa alebo 
ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvnej povinnosti zo strany objednávateľa, 
najmä ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou akejkoľvek platby podľa 
tejto zmluvy alebo do omeškania s poskytnutím súčinnosti poskytovateľovi a márne 
uplynie dodatočná lehota /nie kratšia ako 5 (slovom: päť) kalendárnych dní/, ktorú 
poskytovateľ poskytol objednávateľovi na základe písomnej výzvy. Odstúpenie 
od zmluvy musí byť v písomnej forme preukázateľne doručené druhej zmluvnej strane, 
na doručenie výzvy a odstúpenia od tejto zmluvy sa vzťahuje ustanovenie článku 6 
ods. 4. tejto zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom nasledujúcim po obdržaní písomného 
odstúpenia od zmluvy a týmto dňom zmluva zaniká. Nárok poskytovateľa na náhradu 
škody voči objednávateľovi týmto nie je dotknutý. 

5. Zmuva zaniká aj zánikom poskytovateľa alebo objednávateľa ako právnickej osoby 
bez právneho zástupcu.



Článok 9 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom 
na 8 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. vznení noviel). 

2. Prílohy tvoria súčasť tejto zmluvy, v prípade rozporu medzi ustanoveniami 

vlastného textu tejto zmluvy a ktoroukoľvek z príloh k tejto zmluve majú prednosť 
ustanovenia vlastného textu tejto zmluvy. 

Prílohami k tejto zmluve sú: 

Príloha č. 1: Kópia oprávnenia poskytovateľa 

Príloha č. 2: Cenník poskytovateľa platný v der uzavretia tejto zmluvy — 
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci a 
školenie 1.pornoci 

Príloha č. 3: Cenník poskytovateľa platný v der uzavretia tejto zmluvy — 
Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z 
expozície identifikovaným zdraviu škodlivým faktorom 
práce a pracovného prostredia a prevádzkové poriadky 

3. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto zmluve 
medzi zmluvnými stranami strácajú dňom účinnosti tejto zmluvy platnosť a sú plne 
touto zmluvou nahradené. 

4. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo 
neuskutočniteľným, nebude tým dotknutý zvyšok zmluvy a všetky ostatné ustanovenia 
zmluvy ostávajú platné, účinné a vykonateľné v rozsahu stanovenom zákonom. 
Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné, neúčinné alebo neuskutočniteľné 
ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré budú svojim zmyslom a významom čo 
najviac podobné ustanoveniam, ktoré sa stali neplatnými, neúčinnými alebo 
neuskutočniteľnými. 

5. Zmluvu je možné meniť iba dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú 
formu vzostupne číslovaných a datovaných dodatkov k tejto zmluve, inak všetky tzv. 
zmeny sú absolútne neplatné. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a včas si oznámiť zmeny všetkých údajov 
relevantných pre tento zmluvný vzťah. 

7. Táto zmluva sa spravuje výlučne hmotným právom platným v Slovenskej republike, 
najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení. 
Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov, vzniknutých 
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z tejto zmluvy sa zaväzujú tieto spory prednostne riešiť vzájomným rokovaním. Ak sa 
spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
zrušenie, nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou zmluvných strán, tieto spory budú 
prejednané a rozhodnuté všeobecnými súdmi Slovenskej republiky podľa Občianskeho 
súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v platnom znení. 

8. Poskytovateľ sa zaväzuje pri spracovaní osobných údajov postupovať v súlade so 
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 

9. Objednávateľ aj poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, ktoré majú povahu obchodného tajomstva, pokiaľ sa o nich dozvie 
v súvislosti s plnením tejto zmluvy a utajovať údaje o prevádzkových a priestorových 
pomeroch objednávateľa a utajovať údaje tvoriace obsah zdravotnej dokumentácie 
počas platnosti zmluvy, ako aj po ukončení platnosti zmluvy. 

10. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 
poskytovateľ obdrží jednovyhotovenie zmluvy a objednávateľ dve vyhotovenia 
zmluvy. 

11. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali a že im je text 
zmluvy plne zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a jasný a že zmluva je prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom, ani vtiesni aani 
za akýchkoľvek nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 
podpismi. 

  

V Topoľčanoch, dňa : V Horných Obdokovciach, dňa: 

Poskytovateľ: Objednávateľ: 

VST team s. r. 0. . „V KAŠTTELI" ZSS Horné Obdokovce 

zast.: Mgr. Mária Tomová — zast.:PhDr. Mirlama Brachová, MBA - 
konateľka riaditeľka 

Príloha č. 1: Kópia oprávnenia poskytovateľa 
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Príloha č. 2: 

Príloha č. 3: 

Cenník poskytovateľa platný v der uzavretia tejto zmluvy — 
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci a školenie 
1.pornoci 

Cenník poskytovateľa platný v derí uzavretia tejto zmluvy — 
Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z 
expozície identifikovaným zdraviu škodlivým faktorom práce a 
pracovného prostredia a prevádzkové poriadky 
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Toto rozhodnutie nz 
právoplatnosť nadobudlo 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA — dia. 2.6. 
oce 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY V Bratislave dňa: .....A.(. 
Trnavská cesta 52 Podpis ......... 
P.O.BOX 45 / 

826 45 Bratislava 

  

Bratislava, 17.06.2015 

Císlo: OPPI/5877/17446/2015 

Rozhodnutie 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa $ 3 
ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
355/2007 Z. z.“) preskúmal žiadosť spoločnosti VST team s.r.o., Gogoľova 1888/8, 955 01 
Topoľčany, IČO: 47 483 113 (ďalej len „VST team s.r.o., Gogoľova 1888/8, Topoľčany“) 
doručenú dňa 08.06.2015 o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby. 

Žiadosti spoločnosti VST team s.r.o., Gogoľova 1888/8, Topoľčany, doručenej dňa 
08.06.2015 sa vyhovuje a žiadateľovi sa podľa 85 ods. 4 písm. g) a 8$ 30b ods. 5 
zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa 8 46 a 8 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva toto 

OPRÁVNENIE 

na výkon pracovnej zdravotnej služby. Vedúcim tímu pracovnej zdravotnej služby je 
MUDr. Jaroslav Víglaský so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena práce 
a pracovné lekárstvo. Oprávnenie sa vydáva na dobu neurčitú. 

Odôvodnenie: 
Spoločnosť VST team s.r.o., Gogoľova 1888/8, Topoľčany požiadala podaním 

doručeným dňa 08.06.2015 ajeho doplnením zo dňa 17.06.2015 v zmysle 8 30b ods. 1 
zákona č. 355/2007 Z. z. o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky preskúmal predmetnú žiadosť 

a zistil, že spoločnosť VST team s.r.o., Gogoľova 1888/8, Topoľčany predložila výpis 

z obchodného registra (oddiel: Sro, vl. č.: 35701/N, vydal Okresný súd Nitra) a zoznam 
zamestnancov pracovnej zdravotnej služby. Vedúcim tímu pracovnej zdravotnej služby je 

MUDr. Jaroslav Víglaský so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena práce 

a pracovné lekárstvo (diplom č. B. 27 581, zo dňa 06.07.1987). 

Spoločnosť predložila rozhodnutie Nitrianskeho samosprávneho kraja (č. CS 
283/2012, CZ 684/2012, zo dňa 23.01.2012), ktorým sa spoločnosti ORBISMED s.r.o., Dr. 

Pantočku 248/6, 955 01 Tovarníky povoľuje prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia — 
ambulancie všeobecného lekárstva s miestom prevádzkovania Farská 296, OZS Jacovce 

a súhlas s užívaním priestorov ambulancie spoločnosti ORBISMED s.r.o., Dr. Pantočku 
248/6, 955 01 Tovarníky spoločnosťou VST team s.r.o., Gogoľova 1888/8, Topoľčany zo dňa 
01.06.2015. 

Ďalej predložila pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností 
pracovnej zdravotnej služby a vyhlásenie, ktorým deklaruje nezávislosť pri vykonávaní 

odborných činností vo vzťahu k zamestnávateľovi. 

Podľa posúdenia predložená dokumentácia vyhovuje podmienkam, ktoré sú určené 
v $9 30b ods. 2 a4 a 9 30d zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu anáplni výkonu



pracovnej zdravotnej služby, ozložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, 
a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť. 

Žiadateľ zaplatil správny poplatok dňa 15.06.2015 Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky na účet Štátnej pokladnice. 

Na základe uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa $ 53 a $8 54 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní 
odo dňa jeho doručenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská 
cesta 52, 826 45 Bratislava. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. 

  

NEHO Zj 
ú — eN fx ja ZA 

f cb] % 
| oc a 
ve Vy prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH 
NE hlavný hygienik Slovenskej republiky 

PhD., MPH, MHA 

Slovenskej republiky 

odborné činnosti 

doc. MUDr. Jana Hamade, 

zástupca hlavného hygienika 

Doručí sa do vlastných rúk: a vedúceho služobného úradu Pre 
VST team s.r.o. 
Gogoľova 1888/8 

955 01 Topoľčany



Je 
ev VSI team - vaša pracovná zdravotná služba 

Príloha č. 2 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

        

P. č. | Druh výkonu Cena v € 

1. | ORL vyšetrenie vrátane audiometrie 15,50 

2. | Spirometria vykonaná v ambulancii VST team s.r.o. 16,00 

3. Očné vyšetrenie - ambulancia v CMO 20,00 

4. | Fotopletyzmografické vyšetrenie s chladovým testom podľa Rejska 25,00 

5. [EKG 8,50 

6. | Rádiogram hrudníka 10,00 

1. | Močový sediment 3,90 

8. | Tampón z rekta 8,00 

9. Zdravotný preukaz 6,00 

10. | FW (sedimentácia červených krviniek) 3,00 

11. | Krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov 5,00 

12. | Pečeňové testy (GMT, AST, ALT) 7,00 

13. | Psychologické vyšetrenie 60,00 

#LPP - pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu (vstupná) 20,00 

“LPP -v súvislosti s výkonom práce (periodická) 20,00 

aa #LPP - po prerušení práce na 6 a viac mesiacov zo zdravotných dôvodov 20,00 

[LP P - mimoriadna 20,00 

+L PP - pri skončení pracovnoprávneho vzťahu zo zdravotných dôvodov (výstupná) 20,00 

“LPP - po skončení pracovnoprávneho vzťahu 20,00 

15. | Audiometria vykonaná v ambulancii VST team s.r.o. 12,00 

16. | Školenie 1. pomoci jedného zamestnanca 20,00 

17. [Vykonanie Ag testu v priestoroch zamestnávateľa 8,00 

| Prevádzkové poriadky | 

18. Prevádzkový poriadok s posudkom o riziku/ faktor (hluk, pevný aerosól, 480.00 
mikroklimatické podmienky, biologický faktor a pod.) " 

19. Prevádzkový poriadok s posudkom o riziku/ faktor (chemický - prípravky do 10 ks 230.00 
KBU" vrátane, ďalších 100,00 Eur za každých, aj začatých 10 ks KBU??). ž 

20. | Hodnotenie fyzickej záťaže dohodou 

Objektivizácie faktorov práce 

21. | Cenu určí konkrétna meracia skupina, ktorá bude vykonávať objektivizáciu. 
  
"LPP - lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci. 
++ KBU- Karta bezpečnostných údajov 

Ceny sú bez DPH. Poskytovateľ nie je platcom DPH. 

V prípade nutností absolvovať výkon, ktorý nie je predmetom tejto prílohy č.2 zmluvy sa jeho cena určí 
dodatočne dohodou zmluvných strán 

) VST team s. r. o. IČO: 47 483 113 tel.: 038/ 532 9975 číslo oprávnenia: 
9 , . SVST team Chmeľová 283/39 email: infoGstteam.sk OPPL/5877/17446/2015 

955 01 Topoľčany DIČ: 2023909470 URL: htip:/vww.vstteam.sk 

 



Ae 
e VSI team - vaša pracovná zdravotná služba 

  

Cenník výkonov PZS: 

Príloha č. 3 

Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným 
zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia a prevádzkové poriadky 

P.č. Faktor 

Ti Hluk 

2. Umelé osvetlenie 

3: Vibrácie 

4. Prašnosť - 

pevný aerosól 

Mikroklimatické 
podmienky 

6. Chemické faktory 

Vypracovanie prevádzkového 

Rozsah objektivizácie 

1 - 5 meraní 

6 aviac meraní 

Spracovanie protokolu 

Meranie 

Spracovanie protokolu 

Meranie 

Spracovanie protokolu 

1 - 2 merania 

3 aviac meraní 

Spracovanie protokolu 

Relatívna vlhkosť, teplota, tlak, prúdenie vzduchu 

Spracovanie protokolu 

1 - 4 merania 

Odber 5 - 10 meraní 

11 a viac meraní 

kovy, čpavok, formaldehyd 
Analýza 

organické látky (rozpúšťadla) 

Spracovanie protokolu 

Cenavé€ 

65,00 / 1 meranie 

55,00 / 1 meranie 

80,00 / protokol 

2,00 / 1 merací bod 

66,00 / protokol 

175,00 / 1 meranie 

66,00 / protokol 

300,00 / 1 meranie 

215,00 / 1 meranie 

66,00 / protokol 

60,00 / 1 hodina 

66,00 / protokol 

166,00 / 1 deň 

300,00 / 1 deň 

cena dohodou 

66,00 / 1 vzorka 

133,00 / 1 vzorka 

100,00 / protokol 

130,00 € / faktor (hluk, pevný aerosól, mikroklimatické 

7. poriadku s posudkom o riziku, 

alebo vypracovanie posudku o riziku 

výstupom 

Ceny sú bez DPH 

Hodnotenie fyzickej záťaže s 

podmienky, biologický faktor a pod.) 

190,00 €/ faktor (chemický - prípravky do 10 ks vrátane, 
ďalších 100,00 Eur za každých, aj začatých 10 ks). 

cena dohodou 

Vyššie uvedené ceny v prílohe č. 2 zmluvy sú orientačné. V prípade záujmu vystaví odberateľ dodávateľovi 

písomnú objednávku v predpokladanom rozsahu. Konečná cena sa môže meniť v závislosti od konkrétnych 

podmienok. 

V prípade nutností merať faktor, ktorý nie je predmetom tejto prílohy č.2 zmluvy sa jeho cena určí dodatočne 

dohodou zmluvných strán. 

S VST team 
VST team s. r. o. 

Chmeľová 283/39 email: — infoGdvstteam.sk 

955 01 Topoľčany DIČ: 2023909470 URL: htip:/ww.vstteam.sk 

IČO: 47 483 113 tel.: 038/ 532 9975 číslo oprávnenia: 

OPPL/5877/17446/2015


