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DODATOK č.2 

K zmluve o poskytovaní služieb  uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 01.12.2015 

 

1 ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ:     ATH-PO s.r.o.  

         Bardejovská 2031/61 

  08006 Ľubotice-Šarišské Lúky 

               V jej mene:   Ing. Marián Hudák 

               Bankové spojenie:         VÚB, a.s. 

                                     č. ú.:         SK1002000000003029258551 

                                    IČO :         46 727 540 

                                     

         Zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 26197/P 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

  

     1.2. Objednávateľ:  Obec Pečovská Nová Ves 

 Hlavná 33 

 082 56 Pečovská Nová Ves 

                  V jej mene:  PhDr. Jaroslav Dujava 

      Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

                             č. ú.: SK51 0200 0000 0000 0292 0572 

                            IČO :    00327590 

 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

(poskytovateľ a objednávateľ ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)  

                                     

PREDMET DODATKU 

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.2, ktorý mení články 2 a 5.1 a dopĺňa články 3.7 a 3.8 zmluvy o 

poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 16.03.2016 takto: 

 

2 PREDMET PLNENIA 

  Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná 

na ochranu pred požiarmi (ďalej len OPP), na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len 

BOZP), zabezpečenie požiadaviek na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky objektoch 

objednávateľa: Obecný úrad za odplatu podľa tejto zmluvy. 

 

3 PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA 

3.7 Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a v zmysle ustanovení súvisiacich vyhlášok a nariadení vlády SR zabezpečí prostredníctvom osôb s 

osvedčením bezpečnostného technika, alebo autorizovaného bezpečnostného technika pre objednávateľa 

vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, výchovy a vzdelávania v nasledujúcom rozsahu: 

a) spolupráca a účasť na kontrolnej činnosti orgánov dozoru v oblasti BOZP, 

b) výkon kontroly raz ročne, či zamestnanci objednávateľa a tretie osoby, vykonávajúce činnosť na pracoviskách a 

v priestoroch príslušnej prevádzky nepracujú pod vplyvom alkoholu, ďalšie kontroly budú spoplatnené podľa 

aktuálneho cenníka. 

c) navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z 

pracovného procesu a pracovného prostredia, 

d) posudzovanie a pripomienkovanie dokumentácie príslušnej prevádzky z hľadiska BOZP, 

e) spracovanie a priebežná aktualizácia nasledovnej dokumentácie v oblasti BOZP: 

- písomný dokument o posúdení rizika pre všetky činnosti vykonávané zamestnancami v prevádzke, 

- zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovnej obuvi a odevov pre 

zamestnancov prevádzky vrátane stanovenia požiadaviek na poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky a 

určenia podmienok používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, najmä doby používania, 

- zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám matkám do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim 

ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy matky 
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do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy a zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým v prevádzke, 

- dokumentácia o oboznamovaní a informovaní zamestnancov v oblasti BOZP, 

f) výkon oboznamovania a informovania v oblasti BOZP v príslušnej prevádzke a overovanie znalostí právnych a 

ostatných predpisov, pokynov a pravidiel na zaistenie BOZP: 

- opakované oboznamovanie zamestnancov (školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov), 

- opakované oboznamovanie tretích osôb vykonávajúcich činnosť na pracoviskách a v priestoroch prevádzky s 

vedomím objednávateľa, 

- oboznamovanie zamestnancov (vstupné školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov), 

- oboznamovanie tretích osôb vykonávajúcich činnosť na pracoviskách a v priestoroch prevádzky s vedomím 

objednávateľa, 

g) vyšetrovanie pracovných úrazov, iných úrazov, nebezpečných udalostí, registrácia pracovných, spracovanie a 

zasielanie príslušných hlásení orgánom dozoru v oblasti BOZP - Inšpektorát práce. 

3.8 Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade s ustanoveniami §30a ods.4 písm. d) zákona č,355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečí prostredníctvom osôb s 

osvedčením bezpečnostného technika, alebo autorizovaného bezpečnostného technika vykonávanie niektorých 

činností pracovnej zdravotnej služby (v ďalšom texte PZS) pre zamestnancov objednávateľa, ktorí vykonávajú 

práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie. v nasledujúcom rozsahu: 

a) hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu 

na zdravie zamestnancov, 

b) zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možných kombinovaných 

účinkov na zdravie, 

c) hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľanie sa na vypracovaní 

posudku o riziku pre zamestnávateľa, návrh opatrení na zníženie alebo odstránenie rizika, 

d) vypracovanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, 

e) podpora prispôsobovania práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia, 

f) primerané poradenstvo objednávateľovi a zamestnancom pri 

- plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a 

spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, 

- ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa 

používajú alebo plánujú používať, 

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

g) zúčastňuje sa na - vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných 

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

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

zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii, 

i) primerané poradenstvo pri zabezpečení posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu pre zamestnancov 

 

5 ODMENA POSKYTOVATEĽA 

5.1 V súlade so zákonom o cenách sa zmluvné strany dohodli, že paušálna odmena  za  služby  poskytnuté 

poskytovateľom podľa bodov 3.1. - 3.4 zmluvy sa stanovuje štvrťročne na  150,- EUR + DPH podľa aktuálnej 

sadzby DPH. Objednávateľ uhradí poskytovateľovi uvedenú čiastku prevodným príkazom v peňažnom ústave vždy 

do 14 dní po doručení riadne vystavenej faktúry, v ktorej bude fakturovaná odmena za uplynulý štvrťrok.  

 

6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017.  

Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej 16.03.2016 zostávajú v pôvodnej platnosti. 
 

                                                  

V Pečovskej Novej Vsi dňa 20.12.2016 

 

 

 

 

Objednávateľ 

V Pečovskej Novej Vsi dňa 20.12.2016 

 

 

 

 

Poskytovateľ 

 


