
ZMLUVA 

o poskytnutí služieb  
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 

 

 

Zmluvné strany 

1.  Poskytovateľ: GHP Medical Services, s. r. o. 

Sídlo: Okružná 1297/52, 071 01 Michalovce 

Zastúpený štatutárnym orgánom: MUDr. Pavel Herman, konateľ 

IČO: 36 766 542 

DIČ: 2022369525 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, vo vložke č. 19701/V,  Odd. Sro 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

Kontakt:  

 

2.  Objednávateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická 

Sídlo: Hálova 16, 851 01 Bratislava 

Zastúpená štatutárnym orgánom: Ing. Iveta Šafránková, riaditeľka 

IČO: 17 32 76 61 

DIČ: 202 09 02 161 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

IBAM: SK8581800000007000474195 

Kontakt:  

 

 

Preambula 

Poskytovateľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilý na vykonávanie činnosti Pracovnej 

zdravotnej služby podľa § 10 ods. 7 písm. a) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom 

zdravotníctve a podľa § 21 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušné oprávnenie vydal ÚVZ SR 

v Bratislave pod číslom OPPL-4951/2011-Oj dňa 07. 07. 2011. 

  

       

I. 

Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie zdravotnej starostlivosti zamestnancom objednávateľa 

v rámci pracovnej zdravotnej služby v rozsahu a kvalite požadovanej zákonom č. 124/2006 Z. 

z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade 

s § 26 ods.1 písm. a) až h) tohto zákona a § 1 vyhlášky MZ SR č. 458/2006 Z. z. 

1.2 Poskytovateľ sa zaväzuje v úzkej spolupráci s objednávateľom riešiť problematiku dohľadu 

nad prácou a pracovným prostredím a dohľadom nad zdravím zamestnancov objednávateľa. 



1.3 Poskytovateľ prostredníctvom svojich zamestnancov (subdodávateľov) zabezpečí: 

a) posúdenie zdravotného prostredia - hodnotenie zdravotného rizika a všetky náležité 

posudky, 

b) hygienický prieskum pracoviska objednávateľa, 

c) analýzu práce a pracovného prostredia, 

d) kategorizáciu zdravotných rizík. 

 

II. 

Miesto plnenia 

2.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo objednávateľa. 

 

II. 

Čas plnenia 

3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2019. 

3.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

uvedeným v tejto zmluve, nie však skôr ako je deň nasledujúci po zverejnení zmluvy v 

zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

IV. 

Cena a platobné podmienky 

4.1 Zmluvné strany dohodli cenu za poskytnutie služieb podľa článku II. zmluvy vo výške 

129,00 € (slovom: jednostodvadsať eur). 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli na termíne splatnosti ceny raz ročne na základe vystavenej faktúry 

so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia na adresu objednávateľa. 

 

V. 

Zmluvná pokuta 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený účtovať zmluvnú pokutu za 

omeškanie vo výške 0,05 % z ceny za poskytnutie služieb za každý deň omeškania. 

5.2 Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku je vylúčené uplatnenie úroku z omeškania 

podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka. 

 

VI. 

Odstúpenie od zmluvy 

6.1 Pred uplynutím dojednanej doby môže byť táto zmluva ukončená 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od zmluvy a to dňom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej strane; 

v prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie od zmluvy bolo doručené na tretí deň 

po tom, ako bola zásielka o tomto oznámení odovzdaná na prepravu, 

c) vznikom objektívnej skutočnosti, ktorá bráni ďalšiemu plneniu zmluvy (napr. zmena le-

gislatívnych podmienok, ktoré neumožnia poskytovateľovi zmluvu plniť). 



6.2 Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy:  

a) ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za poskytnutie služieb o viac ako 30 dní, 

b) objednávateľ neposkytuje dostatočnú súčinnosť na kvalitné poskytovanie služieb. 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

7.1 Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným 

zákonníkom a príslušnými právnymi predpismi v oblasti pracovného lekárstva. 

7.2 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán 

formou dodatkov k tejto zmluve. 

7.3 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté  v súvislosti s ňou, budú zmluvné 

strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 

7.4 Všetky informácie obsiahnuté v zmluve, ako i tie, ktoré si účastníci poskytli pri rokovaniach 

alebo pri plnení predmetu zmluvy navzájom poskytli, sa považujú za dôverné a sú predmetom 

obchodného tajomstva. Poskytnúť tieto informácie tretej osobe môže zmluvná strana len po 

predchádzajúcom písomnom súhlase všetkých účastníkov. 

7.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane po jej 

podpísaní po dve vyhotovenia. 

7.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán. 

 

 

V Michalovciach dňa                                      V Bratislave dňa  

   

Za zhotoviteľa :      Za objednávateľa : 

 

 

 

 

 

 

   MUDr. Pavel Herman                                           Ing. Iveta Šafránková               

              konateľ                                                                           riaditeľka   

        

 


