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DODATOK č.3 

K zmluve o poskytovaní služieb  uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 16.03.2016 

 

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.:         SK10 0200 0000 0030 2925 8551 

                                    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:  

                             č. ú.:  

                            IČO :    00327590 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

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

                                     

PREDMET DODATKU 

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.3, ktorý mení články 3.8 a 5.1 zmluvy o poskytovaní služieb 

uzatvorenej dňa 16.03.2016 takto: 

 

3 PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA 

3.8 Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade s ustanoveniami §30ab zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečí podľa §30aa ods.2 zákona č. 
355/007 Z.z. pre zamestnancov objednávateľa, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo        
druhej kategórie, v nasledujúcom rozsahu: 
a) posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto 

posúdenia vypracuje pre objednávateľa posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného 
rizika; ak posudzuje zdravotné riziko podľa § 30 ods. 1 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z.  a nezistí zmenu 
pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce 
z hľadiska zdravotného rizika, vypracuje pre objednávateľa písomný záznam o posúdení rizika, 

b) návrh opatrení objednávateľovi na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika a upozorňuje ho na prácu 
so zvýšenou mierou zdravotného rizika, 

c) poskytnutie poradenstva objednávateľovi zamerané na 
1. plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk 

a pracovných miest a spôsob výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, 
2. ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, 

ktoré sa používajú alebo plánujú používať, 
3. ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou, 

d) účasť na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií z hľadiska 
ochrany zdravia, 

e) spolupráca so zamestnávateľom pri poskytovaní informácií zamestnancom, vzdelávania a výchovy 
v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie, 

 
Predmetom zmluvy nie sú merania (kvantifikované) faktorov pracovného prostredia, ktoré zabezpečí na       
základe návrhu poskytovateľa po schválení objednávateľom tretia osoba (organizácia/firma vlastniaca 
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov pracovného prostredia 
na účely posudzovania možné vplyvu na zdravie). 
Predmetom zmluvy nie je vypracovanie prevádzkových poriadkov pre pracoviská, kde vykonávajú činnosti 
zamestnanci zaradení do druhej kategórie. 
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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, 3.7 a 3.8 zmluvy a dodatkov sa stanovuje štvrťročne na  200,- 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.  

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.06.2018.  

Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 16.03.2016 ostávajú v pôvodnej 

platnosti. 
 

                                                  

V Prešove dňa............................. 

 

 

 

 

Objednávateľ 

V Prešove dňa.......................... 

 

 

 

 

Poskytovateľ 

 


