
 

ZMLUVA 
o poskytovaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby (dohľad nad pracovnými 

podmienkami) podľa § 30a, ods. 4 písm. b) až d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Čl .  I 

Objednávateľ: 

         OBEC STOŽOK  

          Stožok 47, 

962 12  Detve,          IČO: 00320293  DIČ: 2021318750 

e-mail: stozok@stozok.sk                                                   

V zastúpení: Bc. Darina Petrincová, starostka obce  

Bankové spojenie:  SlSp a.s., SK62 0900 0000 0000 7164 4348 

Poskytovatel’:  

 

 

Čl. II 

Predmet a obsah plnenia 

1, Poskytovatel’ zabezpečí pre objednávateľa niektoré činnosti pracovnej služby v zmysle 

§ 30a ods. 5 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. V rámci dohľadu nad pracovnými podmienkami, pracovným prostredím a faktormi 

práce poskytovatel’ zabezpečí: 

a) zisťovanie nebezpečenstiev a hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie 
zamestnancov pri práci, 
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b) dohľad nad faktormi pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, ktoré môžu 
ovplyvňovať zdravie zamestnancov, 

c) podporovanie prispôsobovania práce zamestnancom, 

d) poskytovanie poradenstva zamestnávateľovi i zamestnancom, najmä pri plánovaní a 

organizácii práce a odpočinku, vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest, technológiách 

a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie, ochrane a kladnom 

ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológii práce, ergonomii vrátane prostriedkov 

individuálnej a kolektívnej ochrany, vypracovanie programu ochrany a podpory zdravia 

zamestnancov, zlepšovanie pracovných podmienok a vyhodnocovanie nových zariadení a 

technológií zo zdravotného hľadiska, 

e) vedenie predpísanej dokumentácie a vyhodnocovacích správ faktorov práce, 

f) komunikácia s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

 

ČI. III 

Rozsah plnenia a platobné podmienky 

 

Na realizáciu niektorých činností pracovnej zdravotnej služby v príslušnom kalendárnom roku 

bola dohodou oboch zmluvných strán stanovená paušálna cena 70,00 € ročne. Poskytovatel’ nie 

je platcom DPH. 

Výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby bude fakturovaný v druhej polovici 

kalendárneho roka po vykonaní dohodnutej činnosti. 

 

ČI. IV. 

Ostatné 

Objednávateľ zabezpečí poskytovateľovi informácie potrebné pre výkon niektorých činností 

pracovnej zdravotnej služby a zabezpečí súčinnosť bezpečnostnotechnickej služby. 

1. Poskytovatel’ vykoná potrebné opatrenia, aby sa k predmetnej dokumentácii 

nedostali tretie osoby a zabezpečí ochranu osobných údajov zamestnancov v zmysle 

zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. v znení a doplnení neskorších predpisov. 

 

 



 Zmluva sa uzatvára počnúc dňom 09.01.2017 na dobu neurčitú. 

2. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán v jednomesačnej 

výpovednej dobe. 
3. Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami po dohode oboch 

zmluvných strán. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom exempláre pre obe 

strany. 

 
V Stožku, 09.01.2017 

 

 

 

 

Objednávateľ:                                                                                    Poskytovatel’: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelárie, triedy, sklady, administratívne priestory, šatne športového areálu, bufet, bowling, 

kultúrny dom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkon niektorých činností PZS - OOPL 8562/25692/2014 

v súlade s § 26 ods. 1 písm. a) až h) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zákonov a zákona č. 355/2007 

o ochrane, rozvoji a podpore verejného zdravia, v znení a doplnení neskorších zákonov vydávam: 

Správu 

o zdravotne — hygienickom audite práce a pracovného prostredia. 

I. Identifikačné údaje: 

Názov: Obec Stožok 

Sídlo:  Stožok . 118, 962 12  Detva 

Telefón: 0915 959 920 

e-mail: starostka@stozok.sk 

ICO: 00320293 

Popis činnosti: Všeobecná verejná správa 

Kontaktná osoba: Bc. Darina Petrincová  

Pozícia: starostka obce 
 

II. Prevádzky a pracoviská (kancelárie, triedy, dielne, haly, sklady, admin. priestory, stroje): 

III. Počet zamestnancov: 17 ženy: 14 muži: 3 

IV. Zdravotné kategórie:                    1 .(bez rizika - vrátnik, cukrár, záhradník) 

2. (riziko neprekračuje limity - predavačka, murár, 

učiteľ, administratívne práce, obrábač kovov, skladník, 

zdrav, sestra, upratovačka...) 

Ženy: 14 Muži: 3 

 
V.  Profesie: 
 
Starosta, ekonóm, administratívny pracovník, hlavný kontrolór, pracovníci stav. úradu, údržbári vodovodu a ČOV, 
upratovačky, učiteľky Materskej školy, kuchárka ŠJ, zamestnanci podnikateľskej činnosti- služby a obchod,  
zamestnanec opatrovateľskej služby. 



VI. Zmennosť prevádzky: 

Počet zamestnancov v jednotlivých zmenách: ženy: 14 muži: 3 

Nočná práca: ženy: 0 muži: 0 

VII. Lekárske prehliadky: 
Vstupné: áno 

Periodické: áno 

Mimoriadne: 

Výstupné: 

VIII. Realizované merania škodlivých faktorov pracovného prostredia a objektivizované výsledky ich 

merania (hluk, vibrácie, prach...): 

Áno Nie 

IX. Škodlivé faktory pracovného prostredia: 

Faktory fyzikálne (prach, hluk, teplota, vibrácie, žiarenie); 0 

Faktory chemické (pary, plyny, anorganické, organické, karcinogénne, toxické): 0 

Faktory biologické (živé organizmy, baktérie, plesne, huby): 0 

Faktory psychosociálne (stres, zaťaženie zmyslov, časový tlak): áno 

Faktory senzorické (zrakové-osvetlenie, sluchové-rušivé vplyvy): 0 

Faktory  ergonomické( tvarovo nevhodné, neprispôsobené prostriedky, nábytok, nevhodne disponované 

pracoviská): 0 

Zobrazovacie jednotky (práca s počítačom prevažnú časť prac. času): áno 

Faktory iné (mikroklíma, bremená, výšky, noc, nadmerná záťaž HK, DK, chlad, teplo, vlhko, monotónnosť): 0 

 

 

X. Osoby zaškolené na poskytovanie prvej predlekárskej pomoci: 

Áno         Nie 
 

V Stožku 

Spracoval:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áno (počet) V 

Spracoval: 

(' Nie "'i 



 

 

 

 

 

 

 

 


