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Reg. č.: 31zml_2021 

Zmluva 
o vykonávaní lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci  

 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len "Zmluva") uzatvorená medzi: 
 

Objednávateľom:  
 
Názov:   Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča 
Sídlo:   Partizánska Ľupča 84, 032 15 
IČO:   42433819 
DIČ:   2120088751 
V zastúpení:  PhDr. Ľubomíra Gloneková, riaditeľka 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a. s. 
Číslo účtu:  IBAN: SK28 5600 0000 0081 7715 4001  
e-mail:   riaditelka@zpskarita.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Poskytovateľom: 
 
Názov:   N.S.P., s.r.o. 
Sídlo:   Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO:   36864269 
DIČ:   2022875866 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu:  IBAN: SK39 1111 0000 0067 2848 2011 
V zastúpení:  MUDr. Jaroslav Janíček, konateľ, Barbora Janíčková konateľ 
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 51666/L 
e-mail:   ambulancia.janicek@gmail.com  
(ďalej len „poskytovateľ") 
 
 

Článok l. 
Predmet zmluvy 

 
1. Právne postavenie poskytovateľa: 

Poskytovateľ je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na 
základe udeleného povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - všeobecnej 
ambulancie pre dospelých, s odborným zameraním všeobecné lekárstvo, so zdravotníckym 
povolaním odborného zástupcu lekár, v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, vydaného 
Žilinským samosprávnym krajom číslo: 00391/2021/OZ-16  zo dňa 28.01.2021. 

 
2. Poskytovateľ bude na základe tejto zmluvy vykonávať: hodnotenie zdravotného stavu a zdravotnej 

spôsobilosti (lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci) na prácu zamestnancov 
objednávateľa, vykonávajúcich práce 1. a 2. kategórie rizika, a to na základe objednávky 
objednávateľa v prípadoch ustanovených zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

3. Výsledky lekárskeho vyšetrenia poskytovateľ' a súhrnný výsledok zaznamená do lekárskeho 
posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej pracovnej činnosti so záverom: 

a) spôsobilý na výkon posudzovanej práce, 
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b) spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením alebo 
c) dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce. 

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu konkrétneho zamestnanca odovzdá 
poskytovateľ objednávateľovi. 

 
 

Článok II. 
Rozsah plnenia a platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že realizácia činnosti lekárskych preventívnych prehliadok  vo vzťahu 

k práci, uvedených v článku l. tejto zmluvy, bude uskutočňovaná na základe objednávania 
objednávateľa. 
 

2. Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi odplatu za realizované lekárske preventívne prehliadky 
vo vzťahu k práci podľa článku I. tejto zmluvy: za každú vstupnú/periodickú/výstupnú/mimoriadnu 
lekársku preventívnu prehliadku v súvislosti s výkonom povolania, vrátane EKG vyšetrenia, 
s následným posúdením spôsobilosti na prácu a vypracovaním lekárskeho posudku súhrnne sumu 
20,- eur (slovom  dvadsať eur). Cena výkonov je bez DPH (dane z pridanej hodnoty) a bola 
stanovená dohodou oboch zmluvných strán. Zdravotnícke výkony sú oslobodené od DPH. 

 
3. Poskytovateľ bude fakturovať objednávateľovi výkon poskytnutých služieb podľa ods. 2 tohto 

článku do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po vykonaní lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu 
k práci a vypracovaní lekárskeho posudku. Súčasťou faktúry bude zoznam vyšetrených 
zamestnancov. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 
4. Poskytovateľ zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali všetky potrebné náležitosti v zmysle 

platného a účinného zákona o dani z pridanej hodnoty a ustanovení ostatných príslušných 
právnych predpisov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa, IČO poskytovateľa, číslo faktúry, deň 
odoslania, deň splatnosti faktúry. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť poskytovateľovi faktúru, 
ktorá nebude obsahovať náležitosti podľa tejto zmluvy na doplnenie v lehote 10 (desiatich) 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V takomto prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením originálu opravenej 
faktúry a doručením vyžiadaných dokladov objednávateľovi. 

 
 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi včas prístup k potrebným informáciám. 

Objednávateľ predloží poskytovateľovi zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej 
preventívnej prehliadke vo vzťahu k prací; v zozname zamestnancov sa uvádza meno a priezvisko 
zamestnanca, dátum narodenia, názov pracoviska, profesia, pracovné zaradenie, faktory práce a 
pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec vystavený a výsledky hodnotenia zdravotných rizík 
s uvedením kategórií prác osobitne u jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia. 
 

2. Poskytovateľ je povinný vykonávať dojednanú činnosť s odbornou starostlivosťou, v súlade 
s platnou legislatívou a touto dohodou, tým znáša zodpovednosť za prípadné škodové následky, 
ktoré vzniknú objednávateľovi v priamej súvislosti so zanedbaním povinností poskytovateľa pri 
výkone dojednanej zdravotnej starostlivosti. 

 
3. Zmluvné strany zabezpečia, aby sa k predmetnej dokumentácii nedostali tretie osoby, zabezpečia 

ochranu osobných údajov zamestnancov a ochranu údajov zdravotnej dokumentácie. Výsledky 
vyšetrení sú predmetom lekárskeho tajomstva a obchodného tajomstva zmluvných strán. 
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4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak objednávateľ včas neuhradí poskytovateľovi cenu za 
vykonanú prácu, službu, výkon, poskytovateľ nie je povinný pokračovať vo svojej činnosti podľa 
tejto zmluvy až do poskytnutia príslušnej úhrady. Takisto poskytovateľ v takomto prípade nenesie 
zodpovednosť za škodu, pokiaľ by vznikla neplnením jeho povinnosti z tejto zmluvy. 

 
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Vzťahy zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími 

súvisiacimi právnymi predpismi v platnom znení. 
 

2. Zmluvu možno meniť len po vzájomnej dohode jej účastníkov formou písomných dodatkov. 

 
3. Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnou na 

nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.  
 
4. V prípade odobratia povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - všeobecnej 

ambulancie pre dospelých, s odborným zameraním všeobecné lekárstvo, so zdravotníckym 
povolaním odborného zástupcu lekár, v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, vydaného 
Žilinským samosprávnym krajom, udeleného poskytovateľovi, zmluva automaticky stráca účinnosť. 
Poskytovateľ sa zaväzuje o tejto skutočnosti bezodkladne informovať objednávateľa. 
 

5. Zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať s 1-mesačnou výpovednou lehotou bez udania 
dôvodu. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho po 
obdržaní výpovede. Zmluvu je možné zrušiť aj dohodou oboch zmluvných strán. 

 
6. Vo vzťahoch výslovne neupravených touto zmluvou sa účastníci spravujú primerane právnymi 

predpismi upravujúcimi výkon zdravotnej starostlivosti na úseku poskytovania služieb podľa tejto 
zmluvy a ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka, ktoré sú svojim 
obsahom a účelom najbližšie zmluvnému vzťahu účastníkov. 
 

7. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých objednávateľ a 
poskytovateľ obdržia po jednom vyhotovení. 

 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli, 

že zmluva sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou a že zmluvu neuzatvorili 
v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.  

 
V Partizánskej Ľupči, dňa  
 
 
Za Objednávateľa:       Za Poskytovateľa: 
 
 

 

 

 

________________________     _________________________ 

 PhDr. Ľubomíra Gloneková           MUDr. Jaroslav Janíček 

          riaditeľka           konateľ 


