
Služby pre zdravie v práci,  s.r.o.,
Námestie mieru  1, Prešov 080 01

Zmluva č. 18/0025/11
 o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a ustanovenia § 21 ods. 3 a
§ 26 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) v znení neskorších predpisov a § 30a zákona NRSR č.
355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a ustanovení vyhlášky MZ SR
č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby,
o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť
(ďalej len „Vyhláška“)

Čl. I
 Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Štôla
Sídlo: Štôla 29, 05937 Štôla
V zastúpení: Martin Hajko
IČO: 00691836
DIČ: 2021202425
IČ DPH: Nemá
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0029 2286 3952
Číslo účtu: 2922863952/1100
Tel/ Fax: +421917713646
email: referent@stola.sk
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu , oddiel Pšn, vložka č. (ďalej len
Objednávateľ)

Poskytovateľ: Služby pre zdravie v práci , s.r.o.
Sídlo: Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
V zastúpení: Mgr. Mária Mikulková
IČO: 36 786 365
DIČ: 2022386784
IČ DPH: nie je platcom 379 383 9255/0200
Bankové spojenie: VUB Prešov IBAN: SK03 0200 0000 0037 9383 9255
Číslo účtu: 379 383 9255/0200
Tel: +421904668170
email: mchlkt@gmail.com
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.
18694/P (ďalej len Poskytovateľ)

Poskytovateľ je na základe rozhodnutia č. OPPL-5291/2007-Oj Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 18.5.2007, oprávnený vykonávať v plnom rozsahu
činnosti pracovnej zdravotnej služby, ako aj vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby
dodávateľským spôsobom podľa § 5 ods.4 písm. q) a r) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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Čl. II
 Predmet a účel zmluvy

1.1. Predmetom a zároveň aj účelom tejto zmluvy, je zabezpečiť odborné, preventívne,
poradenské a ochranné výkony pracovnej zdravotnej služby (ďalej len ,,PZS“) pre
Objednávateľa zo strany Poskytovateľa, ktoré sú potrebné stanoviť v rámci dohľadu nad
prácou a pracovným prostredím, ako aj dohľadu nad zdravím zamestnancov
Objednávateľa.

1.2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa v súlade so všeobecnými
záväznými právnymi predpismi a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve jednotlivé
zdravotné, odborné, poradenské a konzultačné výkony PZS pre zamestnancov, ktorí sú
v pracovnoprávnom vzťahu k Objednávateľovi (ďalej len ,,zamestnanec“) a pre
prevádzky Objednávateľa na území Slovenskej republiky. Títo zamestnanci budú
uvedení a špecifikovaní v Prílohe č 2, „Menný zoznam zamestnancov“.

1.3. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy zaplatiť
Poskytovateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve odmenu podľa „Čl. V Cena
a platobné podmienky“, bodu 5.1 tejto zmluvy.

Čl. III
Obsah a rozsah výkonu pracovnej zdravotnej služby

Poskytovateľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonávať nasledujúce výkony pracovnej
zdravotnej služby:

3.1. Celkovú zdravotno-hygienickú analýzú pracovného prostredia, ktorej výstupom je:

a. obhliadka všetkých pracovísk a prevádzok Objednávateľa,
b. identifikácia zdravotných rizík vyplývajúcich z fyzikálnych, chemických, biologických

a iných faktorov práce a pracovného prostredia,
c. kategorizácia prác vykonávaných zamestnancami v príslušných profesiách,
d. vypracovanie jednotlivých nápravných odporúčaní na odstránenie nedostatkov, ktoré

boli na pracoviskách v jednotlivých prevádzkach u Objednávateľa zistené,
e. zadefinovanie a nastavenie procesov v podobe celého súboru odborných

a preventívnych služieb PZS, ktorých uplatnením bude zaistená zo zákona zdravotná
ochrana zamestnancov pri práci,

f. prezentácia a oboznámenie Objednávateľa so zistenými výsledkami a skutočnosťami,
ako aj s potrebnými odporúčaniami vyplývajúcimi z vypracovaného záznamu PZS,

g. Túto celkovú zdravotno-hygienickú analýzu pracovného prostredia sa Poskytovateľ
zaväzuje ukončiť odovzdaním „Záznamu o ZPS“ - protokolu do 3 mesiacov od
uzatvorenia zmluvy.
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3.2. Dohľad nad zdravými pracovnými podmienkami priebežne počas roka (v prípade
      samostatnej objednávky podľa priloženého cenníka), týmito činnosťami:

a. identifikácia nebezpečenstiev z faktorov práce a pracovného prostredia - priebežne
počas roka,

b. sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného
prostredia - priebežne počas roka,

c. kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík - priebežne počas roka,
d. poskytovanie poradenstva (priebežne počas roka) zamestnávateľovi a navrhovanie

opatrení z hľadiska ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia zamestnancov so
zameraním na:

pracovné prostredie najmä dispozičné, priestorové a ergonomické riešenie
pracoviska a pracovného miesta, vetranie, vykurovanie, osvetlenie z hľadiska
ich vhodnosti podľa vykonávaných pracovných činností a používaných
technológií,
kontrola a zabezpečovanie pitného režimu - kvality a dostatočného množstva
pitnej vody na pracovisku,
kontrola zariadení na osobnú hygienu a iné zariadenia pre zamestnancov,
ktorými sú priestory na umývanie a sušenie pracovnej obuvi a pracovných
odevov, ohrievarne a miestnosti na oddych,
kontrola stravovacích a ubytovacích zariadení z hľadiska dodržiavania
požiadaviek na ochranu zdravia ak ich prevádzkuje zamestnávateľ -
Objednávateľ.

3.3. Dohľad nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou (v prípade dožiadania od
       Objednávateľa, na základe samostatnej objednávky podľa priloženého ceníka),

a. sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov a vydávanie posudkov
o zdravotnej spôsobilosti na prácu

pred ich zaradením na výkon práce, alebo pri zmene pracovného zaradenia,
ktoré môžu ohroziť ich zdravie alebo zdravie iných osôb,
v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce, ktorá môže ohroziť ich
zdravie v dôsledku expozície zdraviu škodlivým faktorom práce,
ak nevykonávali viac ako šesť mesiacov prácu zo zdravotných dôvodov,
pri podozrení na ohrozenie alebo poškodenie zdravia v dôsledku pôsobenia
nových faktorov práce a pracovného prostredia, zvýšenej expozície faktorom
práce a pracovného prostredia alebo zmenených pracovných podmienok, pri
výskyte špecifických zmien alebo, zvýšenom, výskyte nešpecifických zmien ich
zdravotného stavu, s možnosťou vývoja poškodenia zdravia z práce alebo
kontraindikácie na vykonávanie práce,
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pri kontrolnom sledovaní vybraných ukazovateľov zdravotného stavu v
súvislosti s prácou, počas vymedzeného času vykonávania danej práce
(mimoriadne lekárske preventívne prehliadky),
Pri skončení práce, ktorá mohla ohrozovať ich zdravie alebo spôsobiť
v neskoršom období jeho zhoršenie ( výstupná lekárska preventívna
prehliadka),

b. sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov v určených intervaloch
po ukončení práce v prostredí so zdraviu škodlivými faktormi , ktorých pôsobenie
sa môže prejaviť v neskoršom období (následné lekárske preventívne prehliadky),

c. imunizáciu ak je v pracovnom prostredí prítomné biologické riziko , na ktoré je
dostupná očkovacia látka,

d. posúdenie pracovísk a navrhovanie profesií na účely rekondičných pobytov v
spolupráci so zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pre BOZP .

3.4. Poskytovateľ pre Objednávateľa zabezpečí (na základe samostatnej objednávky podľa
       priloženého cenníka):

a. pomoc pri organizovaní systému prvej pomoci na pracovisku - pravidelné školenia
zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci

b. účasť na vypracúvaní a realizácii programov ochrany a podpory zdravia
zamestnancov vrátane štúdií o vplyve práce a pracovných podmienok a prostredia na
zdravie zamestnancov

c. výchovu a vzdelávanie zamestnávateľov a zamestnancov o problematike vplyvu
práce, pracovných podmienok a faktorov pracovného prostredia na zdravie a o ochrane
a podpore zdravia pri práci so zameraním na možné príčinné súvislosti akútneho a
chronického poškodenia zdravia a poškodenia, ktoré sa prejaví v neskoršom období,
špecifických a nešpecifických zmien zdravotného stavu, ako aj na prevenciu pred
týmito možnými zdravotnými účinkami

d. informovanie zamestnávateľa a zamestnancov o faktoroch práce a  pracovného
prostredia a o možných zdravotných rizikách pri práci a ochrane pred nimi

e. poradenstvo pri vypracovaní informácie pre miestne príslušný Regionálny úrad
verejného zdravotníctva o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík o opatreniach
vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách na ktorých zamestnanci
vykonávajú rizikové práce,

f. poradenstvo pri vypracovávaní prevádzkových poriadkov,
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3.5. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu jednotlivých zamestnancov na základe
       lekárskych prehliadok (v prípade dožiadania od Objednávateľa, na základe samostatnej
       objednávky podľa priloženého cenníka):

a. vstupná lekárska prehliadka - pred nástupom zamestnanca do práce,
b. periodická lekárska preventívna prehliadka - v pravidelných intervaloch počas

vykonávania práce,
c. mimoriadna lekárska preventívna prehliadka - ak zamestnanec po dobu viac ako 6

mesiacov nevykonával prácu zo zdravotných dôvodov, pri podozrení na ohrozenie
zdravia zamestnancov v dôsledku negatívnych nových faktorov práce, alebo
pracovného prostredia, pri zmenených pracovných podmienkach, pri zvýšenej
expozície zamestnancov a pod.,

d. výstupná lekárska preventívna prehliadka - pri ukončení práce zo zdravotných
dôvodov,

e. následná lekárska preventívna prehliadka - v určených intervaloch po ukončení
práce v prostredí zdraviu škodlivých faktorov a pracovného prostredia, ktorých
pôsobenie sa môže prejaviť v neskoršom období,

f. lekárska preventívna prehliadka - u zamestnancov, ktorý vykonávajú vybrané práce,
pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy.

3.6. Výkon lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov v súvislosti s prácou
       a imunizácia zamestnancov ak je v pracovnom prostredí prítomné biologické riziko ,
       na ktoré je dostupná očkovacia látka sa môže uskutočňovať prostredníctvom lekárov
       špecializácie všeobecné lekárstvo, s ktorými majú zamestnanci uzatvorenú zmluvu
       na poskytovanie zdravotnej starostlivosti – (praktický lekár pre dospelých ) podľa § 30e
       ods. 6 a ods. 15, zák. NR SR č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z. na základe
       zamestnávateľom poskytnutých podkladov o vykonávanej práci a pracovných podmienok
       zamestnanca a výsledkov hodnotenia zdravotných rizík.

Čl. IV
Objednávka

V prípade objednania si služieb PZS nad rámec štandardu stanoveného zákonom sa zmluvné
strany dohodli nasledovne:

4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje na základe jednotlivých písomných objednávok Objednávateľa
       potvrdených Poskytovateľom podľa Čl. III. Obsah a rozsah výkonu pracovnej zdravotnej
       služby, tejto zmluvy, poskytovať Objednávateľovi od začiatku trvania zmluvného vzťahu
       za dohodnutú úhradu, ďalšie odborné preventívne a ochranné služby podľa bodu 3.2, 3.3.,
       3.4., 3.5., uvedené v tejto zmluve.
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4.2. V prípade objednaní si ktorejkoľvek hore uvedenej služby Poskytovateľom,
       objednávka musí obsahovať nasledujúce náležitosti :

identifikačné údaje Objednávateľa a Poskytovateľa v súlade s výpisom z obchodného
registra,
špecifikáciu služieb, ktoré Objednávateľ u Poskytovateľa objednáva,

4.3. Poskytovateľ je povinný v lehote do 15 dní odo dňa doručenia objednávky písomne
       oznámiť Objednávateľovi stanovisko k objednávke. V prípade potvrdenia
       objednávky Poskytovateľ vo svojom stanovisku k objednávke oznámi Objednávateľovi
       konkrétny termín poskytnutia služby. 

4.4. Objednávka musí mať písomnú formu, a musí byť Poskytovateľovi doručená poštou
       „Doporučene“.

Čl. V
Cena a platobné podmienky

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi
v prvom roku zmluvného vzťahu za vypracovanie Záznamu o PZS, s následnou
implementáciu a odporúčaniami pre nastavenie procesov pre dohľad nad prácou
a pracovným prostredím, paušálne základnú odmenu vo výške 90.00 €/rok + čiastku za
každého zamestnanca spolu v sume 42.00 €/rok a teda celková suma za „PZS“ je 132
€/rok (viď Príloha č.1 - Cenník). Poskytovateľ nie je platcom DPH

5.2. Zmluvné strany sa dohodli na poskytovaní odborných výkonov PZS podľa Čl. III. Obsah
a rozsah výkonu pracovnej zdravotnej služby, bodu 3.1 a následne na základe
objednávky pre body 3.2, 3.3., 3.4., 3.5., uvedené v tejto zmluve, pre všetkých
zamestnancov v prevádzkach Objednávateľa špecifikovaných v Prílohe č.2 ,, Menný
zoznam zamestnancov“.

5.3. Pre určenie rozsahu poskytovaných odborných výkonov PZS Poskytovateľom je
rozhodujúci počet zamestnancov zaradených do jednotlivých kategórií z hľadiska
zdravotných rizík v špecifikovaných prevádzkach Objednávateľa. Počet zamestnancov
Objednávateľa ku dňu uzatvorenia zmluvy je uvedený v Prílohe č.2 „Menný zoznam
zamestnancov“

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť za poskytnuté služby
podľa bodu 3.2, 3.3., 3.4., 3.5., tejto zmluvy, odmenu vo výške určenej Poskytovateľom
v rámci jeho aktuálneho cenníka, na základe samostatnej faktúry vystavenej
Poskytovateľom za každú jednotlivú službu. 

5.5. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu najmenej však 1 mesiac vopred
písomné oznámiť Objednávateľovi každú zmenu cien služieb poskytovaných na základe
tejto zmluvy.
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5.6. Služby na základe objednávky potvrdenej Poskytovateľom pred oznámením zmeny cien
služieb je Poskytovateľ povinný poskytnúť za cenu platnú v čase potvrdenia
objednávky. Za poskytnuté služby, o poskytnutie ktorých Objednávateľ požiadal
Poskytovateľa objednávkou, ktorá nebola ku dňu oznámenia zmeny cien služieb
Poskytovateľom potvrdená, je Poskytovateľ oprávnený žiadať úhradu vo výške podľa
cenníka platného v čase poskytnutia služby.

5.7. Objednávateľ je povinný zaplatiť odmenu za službu poskytovanú podľa bodu 3.1 tejto
zmluvy na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom so splatnosťou 14 kalendárnych
dní od jej vystavenia.

5.8. Poskytovateľ vystaví faktúru po podpísaní tejto Zmluvy na odmenu za službu
poskytovanú podľa bodu 3.1 tejto zmluvy na obdobie 12 mesiacov a následne v ďalších
rokoch počas trvania tejto zmluvy vždy na obdobie 12 mesiacov.

5.9. Ak Objednávateľ neuhradí Poskytovateľovi odmenu na základe vystavenej faktúry
riadne a včas, má Poskytovateľ nárok od Objednávateľa na úhradu úroku z omeškania
vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. VI
Práva a povinnosti Poskytovateľa

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje riadne vykonávať pracovnú zdravotnú službu v súlade
s platnými právnymi predpismi, v súlade s touto zmluvou a bez zbytočného odkladu.

6.2. Poskytovateľ je povinný pri vstupe na pracoviská dodržiavať pokyny Objednávateľa,
s ktorými bol preukázateľne oboznámený a realizovať činnosti vyplývajúce z tejto
zmluvy v prevádzkach len v sprievode Objednávateľom určenej osoby.

6.3. Poskytovateľ je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č.122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

6.4. Poskytovateľ je povinný uhradiť Objednávateľovi náhradu za škodu, ktorá mu vznikne,
ak Poskytovateľ nevykonáva svoju činnosť v súlade s touto zmluvou a s príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení
Objednávateľa, nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom.

6.5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorú Objednávateľ utrpí nedodržaním doporučení
Poskytovateľa poskytnutých podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za
škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne z dôvodu, že Objednávateľ nezabezpečí účasť
zamestnancom na činnostiach zabezpečovaných Poskytovateľom podľa tejto zmluvy. 
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6.6. Poskytovateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny LPP/Lekárskeho
vyšetrenia, podľa aktuálne platného cenníka služieb Poskytovateľa, ak sa zamestnanec
Objednávateľa bez ospravedlniteľných dôvodov nezúčastní dohodnutého termínu LPP /
Lekárskeho vyšetrenia, resp. Objednávateľ minimálne 24 hod. pred dohodnutým
termínom, nezruší účasť zamestnanca na LPP. Táto LPP/Lekárska preventívna
prehliadka zamestnancov je realizovaná výhradne, na základe písomnej objednávky
Objednávateľom.

6.7. Poskytovateľ má nárok na zmluvnú pokutu za každý takýto jednotlivý prípad porušenia.
Zmluvná pokuta je splatná na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom vždy po
uplynutí toho mesiaca, v ktorom mu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniklo.
Prílohou faktúry musí byť menný zoznam osôb ktorých neúčasť na objednanom
termíne je dôvodom uplatňovania zmluvnej pokuty. Faktúra je splatná podľa bodu 4.6
tejto zmluvy. Nárok na náhradu škody v celom rozsahu nie je týmto dotknutý. 

Čl. VII
Práva a povinnosti Objednávateľa

7.1 Objednávateľ berie na vedomie, že plnenie služieb a činností uvádzaných v tejto zmluve
Poskytovateľom je závislé na riadnom a včasnom poskytnutí súčinnosti
Objednávateľom . Objednávateľ je preto povinný na požiadanie poskytnúť všetky
potrebné dokumenty, podklady a informácie Poskytovateľovi, ktoré sú nevyhnuté pre
jeho činnosti a na základe ktorých bude Poskytovateľ plniť svoje záväzky vyplývajúce
z tejto zmluvy.

7.2. Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť Poskytovateľa so svojimi priestormi a činnosťou,
pričom je povinný zabezpečiť členom tímu PZS prístup na všetky pracoviská
Objednávateľa, alebo jeho zmluvných partnerov, na ktorých zamestnanci
Objednávateľa vykonávajú pracovné činnosti, za účelom plnenia činností vyplývajúcich
z tejto zmluvy. 

7.3. Objednávateľ je povinný vopred informovať zamestnancov Poskytovateľa
o podmienkach vstupu na tieto pracoviská.

7.4. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť povereným osobám Poskytovateľa zhotovovať
fotodokumentáciu a video dokumentáciu , ak je potrebná pre výkon činnosti podľa
tejto zmluvy, a to vždy len za prítomnosti osoby určenej Objednávateľom a za
podmienky rešpektovania opatrení stanovených internými bezpečnostnými predpismi
Objednávateľa, ako aj osobitných ustanovení, podľa Čl. IX. Dôvernosť informácií tejto
zmluvy.
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7.5. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby dokumentácia spracovaná Poskytovateľom,
nebola zo strany Objednávateľa, jeho zamestnancov a tretích osôb, ktoré sú
s Objednávateľom v zmluvnom vzťahu upravovaná, opravovaná, menená, alebo
akokoľvek inak modifikovaná.

7.6. Objednávateľ môže kopírovať dokumentáciu vypracovanú Poskytovateľom len ako
celok a iba pre potreby interného použitia na pracoviskách Objednávateľa, alebo
v prípade vyžiadania spracovanej dokumentácie príslušným orgánom štátneho dozoru.

7.7. Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá pri poskytovaní odborných výkonov PZS za
ochranu a bezpečnosť zamestnancov Poskytovateľa na svojich pracoviskách.

7.8. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Poskytovateľa o:

a. významnej zmene v počtoch zamestnancov, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 „Menný
zoznam zamestnancov“

b. zmenách technologického a technického charakteru,
c. každej zmene pri používaní biologických, alebo chemických látkach a zmesiach,
d. všetkých zásadných zmenách v pracovných podmienkach a v spôsobe vykonávania

prác,
e. všetkých zásadných zmenách v organizácii práce na jeho pracoviskách,
f. pri úplne novej, alebo pridanej náplne práce.

7.9. Objednávateľ zabezpečí informovanie Poskytovateľa o kontrolách zo strany orgánov
štátnej správy (najmä RÚVZ) a o výsledkoch z týchto kontrol týkajúcich sa oblasti
ochrany zdravia pri práci.

7.10.Objednávateľ má právo žiadať od Poskytovateľa náhradu za škodu, ktorá mu vznikne,
ak Poskytovateľ nevykonáva svoju činnosť riadne a v súlade s touto zmluvou
a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom
upozornení Objednávateľa nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej
Objednávateľom .

Čl. VIII
Doba trvania a skončenie zmluvného vzťahu

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 12 mesiacov, s účinnosťou od dátumu podpisu tejto
zmluvy, alebo príslušnej objednávky.
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8.2 Zmluvný vzťah zaniká:

a. písomnou dohodou Zmluvných strán o ukončení účinnosti tejto zmluvy ku dňu
uvedenému v takejto dohode,

b. vypršaním doby platnosti zmluvy t.j. 12 mesiacov
c. písomnou výpoveďou zmluvy bez udania dôvodu, najskôr však po uplynutí 12

mesiacov trvania tejto zmluvy, pričom výpovedná doba sú 3 mesiace a začína
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.,

d. písomným odstúpením v prípade podstatného porušenie tejto zmluvy druhou
zmluvnou stranou, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

8.3 Podstatným porušením tejto zmluvy Objednávateľom je najmä :

neposkytnutie dočasnej súčinnosti Poskytovateľovi pri plnení jeho úloh, a to
ani po predchádzajúcom písomnom upozornení zo strany Poskytovateľa,
omeškanie s úhradou faktúryza vykonané služby zo strany Objednávateľa po
dobu viac ako 30 dní.

8.4 Podstatným porušením tejto zmluvy Poskytovateľom je opakované neplnenie jeho
záväzkov a úloh podľa tejto zmluvy, a to napriek predchádzajúcemu písomnému
upozorneniu zo strany Objednávateľa.

Čl. IX
Dôvernosť informácií

9.1. Všetky informácie verejne neprístupné, ktoré zmluvné strany pri plnení tejto zmluvy
alebo v jej súvislosti získavajú ústne, písomne, alebo v inej forme ohľadom druhej
zmluvnej strany a jej činnosti, sa považujú za dôverné v zmysle § 271 Obchodného
zákonníka a sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú uvedené
v tejto zmluve a ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách a ktoré sa zmluvné
strany dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou, jej plnením sú dôvernými informáciami
(ďalej len „Dôverné informácie“).

9.3. Obidve Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách,
ibaže by z tejto zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov
vyplývalo inak. 

9.4. Záväzok Zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku nezaniká ani po ukončení
účinnosti tejto zmluvy. 
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9.5. Zmluvné strany zabezpečia, aby k dokumentácii súvisiacej s plnením predmetu tejto
zmluvy nemali prístup tretie osoby, zabezpečia ochranu osobných údajov zamestnancov
a ochranu údajov zdravotnej dokumentácie. Výsledky vyšetrení sú predmetom
lekárskeho tajomstva a obchodného tajomstva zmluvných strán. 

9.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú
tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám.

Čl. X
Záverečné ustanovenie

10.1.Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len vo forme písomných, datovaných a vzostupne
očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami a vyhotovených
v počte vyhotovení tejto zmluvy.

10.2.Práva a povinnosti výslovne neupravené v texte tejto zmluvy sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

10.3.V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je, alebo sa stane neplatným,
neúčinným, alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a
vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

10.4.Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré
z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté
ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere
zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto zmluvy.

10.5.Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria Prílohy č.1 a 2 .

10.6.Zmluva nadobúda účinnosť od 29.05.2018 a platnosť dňom podpísania zmluvnými
stranami.

10.7.Táto zmluva je uzatvorená v 3 rovnopisoch, z ktorých Poskytovateľ aj Objednávateľ
dostanú po 1 exemplári.

10.8.Porušenie zmluvných povinností a jeho následky sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka § 365 a násl. 
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10.9.Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak nápadne
nevýhodných podmienok, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Prešove dňa 29.05.2018 V Štôla dňa

Za Poskytovateľa: Za Objednávateľa:

Mgr. Mária Mikulková Martin Hajko
konateľ konateľ

............................. .............................
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