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uzatvorená v zmysle § 536 a ďalších zák. č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

 
medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:     OBEC STREKOV - Obecný úrad Strekov 

                              Blatná č. 1036 

                              941 37 Strekov 

                              Zastúpený: Ján Téglás - starosta obce 

                              tel:  035/6497437 

                              IČO:  00309273 

                              DIČ:  2021060591 

                               

                                                       

 

a 

     

Poskytovateľ: 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. 

 J. G. Tajovského 11, 941 31  Dvory nad Žitavou 

 Peňažný ústav: VÚB, a.s. Nové Zámky 

 Číslo účtu: 2591978754/0200 

 IČO: 44744412,  DIČ: 2022815201 IČDPH: SK2022815201 

 Tel.: 0903 302 678 - Ing. Tomáš Prehoda 

                                 Tel: 035/6485400 

 Fax: 035/6485401 

 e-mail: info@3pcentrum.sk 

 www.3pcentrum.sk 
 

 

      s nasledovným obsahom: 

 

I. 

Úvodné ustanovenie 

 

Poskytovateľ ako subjekt podnikajúci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  oprávnením  

na poskytovanie výkonu  bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom č. BTS-0132/13, 

ev. číslo ÚVZ SR - OPPL/9033/2014 a objednávateľ ako spoločnosť so záujmom o dodávateľské 

vykonávanie niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľov, ktorých zamestnanci 

vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 uzatvárajú túto zmluvu. 

. 

 

II. 

Predmet zmluvy  

 

Na žiadosť objednávateľa vykonávať niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 5 

zákona č. 355/2007 Z.z. dodávateľským spôsobom u zamestnávateľov, ktorých zamestnanci 

vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 v rozsahu podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. 

f), g), h) prvého bodu a písm. i) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z.z. (ďalej len "zákon č. 

355/2007 Z.z.").  Predmet zmluvy vykonávať na obecnom úrade v Strekove a ZŠ s VMJ v Strekove. 

 

 

 

mailto:info@pcentrum.sk
http://www.3pcentrum.sk/
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III. 

Povinnosti poskytovateľa - špecifikácia predmetu zmluvy 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa pracovnú zdravotnú službu v rozsahu a za 

podmienok dojednaných v tejto zmluve.  

 

Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby 

 

(1) Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad najmä tým, že 

a) hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného 

vplyvu na zdravie zamestnancov [§ 30 ods. 1 písm. h)],  

b) zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované 

účinky na zdravie,  

c) hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na 

vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie 

alebo odstránenie rizika,  

d) vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,  

 

f) podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany 

zdravia,  

g) poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri 

1. plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a 

pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,  

2. ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo 

technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,  

3. ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii,  

h) zúčastňuje sa na 

1. vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných 

podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,  

2. činnostiach spojených so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu, 34i)  

3. rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou,  

4. organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov,  

5. organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdeláva 

vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu, 34j) 

6. zabezpečovaní rekondičného pobytu, 34k) 

i) spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného 

ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii,  

 

IV. 

Záväzky 

A) Poskytovateľa: 

Poskytovateľ sa zaväzuje: 

- zhotoviť a vykonávať dielo odborne spôsobilými osobami  

- zhotoviť a vykonávať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
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- postupovať pri vykonávaní predmetu zmluvy v súlade s informáciami poskytnutými 

objednávateľom a v súlade s jeho záujmami, 

 

 

- odovzdať objednávateľovi všetky dokumenty, ktoré mu boli poskytnuté, alebo ktoré za neho 

prevzal, ak ich pri ďalšom poskytovaní služieb nebude potrebovať. 

 

B) Objednávateľa: 

Objednávateľ sa zaväzuje: 

- poskytnúť poskytovateľovi všetky požadované podklady a informácie potrebné na výkon 

predmetu zmluvy a informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré vzhľadom na charakter 

poskytovaných služieb môžu mať význam pre jeho činnosť, 

- umožniť poskytovateľovi vstup do svojich priestorov, 

- spolupôsobiť pri realizácii predmetu zmluvy a poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú 

súčinnosť,  

- zaplatiť poskytovateľovi odmenu za vykonané služby v súlade s čl. V. 

 

V. 

Odmena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ je povinný platiť poskytovateľovi za 

vykonávanie pracovnej zdravotnej služby odmenu podľa ustanovení tohto článku. 

2. Za vykonávanie pracovnej zdravotnej služby je zamestnávateľ povinný zaplatiť 

poskytovateľovi paušálnu mesačnú odmenu vo výške 25,00 €/mesiac  a ostatné činnosti 

podľa prílohy č. 1. Zmluvné strany pre vylúčenie pochybností potvrdzujú, že odmena podľa 

tohto bodu je dohodnutá ako paušálna, a teda na jej výšku a povinnosť zaplatiť ju nemá vplyv 

skutočný rozsah činností vykonaných poskytovateľom pre zamestnávateľa za mesiac, za ktorý 

je odmena fakturovaná. 

K odmene podľa ustanovení tohto článku bude účtovaná daň z pridanej hodnoty. 

3. Poskytovateľ je oprávnený na konci každého mesiaca trvania tejto zmluvy vystaviť faktúru na 

odmenu podľa tohto článku. Faktúra bude splatná do 14. (štrnásteho) dňa kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa fakturuje. Fakturovaná suma bude zaplatená 

prostredníctvom banky na účet uvedený vo faktúre.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa zamestnávateľ dostane do omeškania so zaplatením 

faktúry vystavenej podľa tohto článku je povinný zaplatiť poskytovateľovi úrok z omeškania 

vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

 

      Prípadná zmena ceny v závislosti od objektívnych vplyvov (zmena právnych predpisov, 

devalvácia, resp. revalvácia Eura, regulačné opatrenia štátu a pod.), ku ktorým dôjde po dátume 

uzatvorenia tejto zmluvy bude po vzájomnej dohode zmluvných strán premietnutá do ceny diela 

formou dodatku. 

 

VI. 

Osobitné ustanovenia 

1. Zamestnávateľ je povinný poskytovať poskytovateľovi po dobu trvania tejto zmluvy všetku 

súčinnosť potrebnú na splnenie záväzkov poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

2. Zamestnávateľ je povinný písomne informovať poskytovateľa o každej zmene pracovných 

podmienok na niektorom z pracovísk ako aj o každej technologickej alebo akejkoľvek inej 

zmene (napr. zavedenie novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového/nových 

pracovných prostriedkov), ktorú zamestnávateľ vykonal na niektorom zo svojich pracovísk, 

a ktorá môže mať za následok zmenu pracovných podmienok na danom pracovisku. Zmluvné 

strany bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia podľa predchádzajúcej vety dohodnú 



Zmluva o dielo č. 13-12/2014 - PZS 

Zmluva o vykonávaní niektorých  činností pracovnej zdravotnej služby   

Strana 4 celkom 6) 

prípadné podrobnosti o splnení záväzkov poskytovateľa podľa tejto zmluvy vo vzťahu 

k pracovisku, ktorého sa oznámená zmena týka. 

 

 

VII. 

Doručovanie 

 

1. Akékoľvek oznámenie či iný úkon uskutočnený na základe tejto zmluvy bude uskutočnený, ak 

nie je ďalej dohodnuté inak, v písomnej forme, v slovenskom jazyku a bude doručovaný na 

adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu určenú podľa 

ustanovení tohto článku. 

 

2.  Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa 

tejto zmluvy si zmluvné strany môžu adresovať aj telefonicky, faxom alebo prostredníctvom 

elektronickej pošty, ak to ich povaha pripúšťa. Pre potreby takejto komunikácie sa použijú 

telefónne čísla, čísla faxu, resp. adresy elektronickej pošty zmluvných strán uvedené v záhlaví 

tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť podmienky pre komunikáciu podľa tohto 

bodu zmluvy. 

 

 

VIII. 

Ustanovenia o spracovávaní osobných údajov (poverenie sprostredkovateľa) 

 

1. Zamestnávateľ ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zamestnancov, uchádzačov 

o zamestnanie, spolupracujúcich osôb a ďalších osôb na podklade existencie 

pracovnoprávnych vzťahov (ďalej len ako „dotknuté osoby“).  

2. Poskytovateľ ako sprostredkovateľ má spracúvať osobné dotknutých osôb za účelom 

zabezpečenia činností potrebných na plnenie svojich povinností súvisiacich s vykonávaním 

pracovnej zdravotnej služby podľa tejto zmluvy. Na tento účel zamestnávateľ ako 

prevádzkovateľ požiadal poskytovateľa ako sprostredkovateľa o spracovávanie osobných 

údajov dotknutých osôb a poskytovateľ ako sprostredkovateľ s tým súhlasil za podmienok 

uvedených v tomto článku. Ak sa v tomto článku používa pojem prevádzkovateľ má sa tým na 

mysli zamestnávateľ a ak sa v tomto článku používa pojem sprostredkovateľ má sa tým na 

mysli poskytovateľ.  

3. Sprostredkovateľ je oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov v mene 

prevádzkovateľa dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

4. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností sprostredkovateľa, vyplývajúcich 

z tejto zmluvy.  

5. Informačný systém v ktorom budú osobné údaje v rámci poverenia podľa tejto zmluvy 

spracovávané sprostredkovateľom je: AIBIS 

6. Prevádzkovateľ poveruje sprostredkovateľa, aby spracovával osobné údaje dotknutých osôb 

v nasledovnom rozsahu:  

a) krstné meno, priezvisko, titul,  

b) adresa,  

c) rodné číslo,  

d) dátum narodenia  

e) údaj, že osoba je v pracovnoprávnom vzťahu s prevádzkovateľom.  

7. Osobné údaje, ktoré na základe tejto zmluvy budú spracovávané sprostredkovateľom 

v rozsahu podľa bodu 6 tohto článku budú spracovávané o nasledovných skupinách 

dotknutých osôb:  

a) zamestnanci prevádzkovateľa,  

b) uchádzači o zamestnanie,  

c) spolupracujúce osoby a  

d) ďalšie osoby na podklade existencie pracovnoprávnych vzťahov.  
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8. Pri spracúvaní osobných údajov je sprostredkovateľ povinný dodržiavať zákon č. 122/2013 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon 

o ochrane osobných údajov“).  

9. Sprostredkovateľ je povinný poučiť všetky svoje oprávnené osoby  v zmysle § 21 zákona 

o ochrane osobných údajov.  

10. Sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje vo vlastných priestoroch, na vlastných 

výpočtových prostriedkoch a vlastnými oprávnenými osobami, ak nie je ďalej v tejto zmluve 

dohodnuté inak, (najmä ak ich bude spracúvať prostredníctvom subdodávateľa). Osobné údaje 

bude poskytovať prevádzkovateľ sprostredkovateľovi osobne v papierovej forme na nosiči 

podpísanom prevádzkovateľom alebo elektronickou poštou.  

11. Vypracované dokumenty je sprostredkovateľ povinný doručovať prevádzkovateľovi v súlade 

s ustanoveniami článku V tejto zmluvy. Osobné údaje dotknutých osôb, s výnimkou údajov zo 

zdravotnej dokumentácie, ktoré budú sprostredkovateľom spracúvané a archivované v súlade s 

požiadavkami príslušných právnych predpisov, budú sprostredkovateľom spracúvané výlučne 

po dobu trvania tejto zmluvy, resp. po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu 

spracúvania, pričom bezodkladne po dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov je 

sprostredkovateľ povinný zabezpečiť likvidáciu osobných údajov dotknutých osôb v súlade so 

zákonom o ochrane osobných údajov.  

12. Sprostredkovateľ je v rámci poverenia podľa tejto zmluvy oprávnený vo vyššie uvedenom 

informačnom systéme vykonávať s osobnými údajmi nasledovné operácie – môže ich: 

a) získavať,  

b) zhromažďovať, 

c) zaznamenávať,  

d) usporadúvať, 

e) prepracovávať, meniť,  

f) vyhľadávať,  

g) prehliadať,  

h) preskupovať,  

i) kombinovať,  

j) premiestňovať,  

k) využívať,  

l) uchovávať,  

m) likvidovať,  

n) prenášať,  

o) poskytovať. 

 

IX. 

Zachovanie mlčanlivosti 

 

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení budú 

zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach organizačnej, finančnej, obchodnej, výrobnej 

a technickej povahy, o ktorých sa vzájomne dozvedeli počas rokovania o uzatvorení tejto zmluvy, pri 

jej podpise, alebo pri realizácii predmetu zmluvy. 

 

X. 

Doba platnosti 

 

Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s platnosťou od 01.01.2015. Každá zo zmluvných strán 

môže vypovedať túto zmluvu  bez uvedenia dôvodu s mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná 

lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej 

zmluvnej strane. Odstúpiť  s okamžitou platnosťou od tejto zmluvy môže ktorákoľvek zo 

zmluvných strán v zmysle § 48 Občianskeho zákonníka, ak druhá zmluvná strana poruší zmluvu 

podstatným spôsobom. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom zo strany objednávateľa  sa 

považuje najmä nevyplatenie zmluvne dohodnutej odmeny riadne a včas , najneskôr však do 5  

pracovných dní od  jej splatnosti. Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany poskytovateľa sa 

považuje najmä neplnenie, oneskorené -, nedostatočné  alebo vadné plnenie ktoréhokoľvek zo 

zmluvných záväzkov.  
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Čl. XI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú 

vyhotovené písomne vo forme dodatku a sú obojstranne podpísané. Návrhy dodatkov môže 

predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. 

2. Právne vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

 

Vo Dvoroch nad Žitavou, dňa: 31.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. ..................................................... 

 za poskytovateľa za objednávateľa 

 

  

    


