
Z dôvodu zmenv Zákona č.355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 
1.12.2017 „Poskytovate)"' a „Zamestnávateľ" uzatvárajú tento dodatok k zmluve 

DODATOK K ZMLUVE 

O POSKYTOVANÍ DOHĽADU NAD PRACOVNÝMI PODMIENKAMI 

PRE KATEGÓRIU 1 a 2 ZAMESTNACOV 

V súlade s ustanovením § 30aa ods. 2 písm. d), a podl'a §30ab Zákona č. 355/2007 Z. z. v znení 
neskorších predpisov tento dodatok upravuje zmluvu nasledovne 

Predmet 7mluvy 
V Článku 1 .bod č. l znie: 

Poskytovateľ je na zál..l�de Úradu verejného zdravotníctva SR zaradený do evidencie osôb. ktoré 
vykonávajú samostatne činnosť pracovnej zdravotnej služby a poskytuje zamestnávateľovi služby 
podľa § 30aa ods. 2 písm. d) , a podľa §30ab Zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. 

Práva a povinnosti 'zmluvných strán 
V Článku 11. bod č.2 znie 

Zamestnávateľ sa zaväzuje dodať poskytovateľovi pri podpise tohto dodatku názvy pracovisk. názv�· 
profesii. faktory práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení a kategóriu prác 
osobitne u jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia. výsledky kvalitatívneho a 
kvantitatívneho zisťovania zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia pri posúdení 
zdravotného rizika, ak bolo vykonané. 

V Článku II. bod čJ znie 

Zamestnávateľ sa zaväLUjc ihneď písomne informovať Poskytovateľa v prípade vykonania Lmeny 
nazvu pracovísk. názvu protcsií. faktorov práce a pracovného prostredia a o akýchkoľvek 
sl..utočnost1ach týl..ajúc1ch sa jeho zamestnancov\ zmysle tejto zmluvy. 

V Článku II. bod č.4 znie 

Zamestnávateľ sa zaväzuje dohľad nad pracovnými podmienkami vykonanými v súlade s toL1to 
zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi akceptovať a zaplatiť poskytovateľovi cenu 
dohodnutú za poskytnuté služby v zmysle článku lll. bod. č. l tejto zmluvy. 

V Článku II. bod é.6 mie: 

Zamestnávateľ je povinný umožniť pracovnej zdravotnej službe vstup na pracovisko a poskytnúť jej 
dostatočný čas na plnenie odborných činností pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci, 
pričom zohľadňuje veľkosť organizácie. počet zamestnancov, pracovné podmienky a zdravotné riziká 
súvisiace s expozíciou zamestnancov. 

V Článku n. bod č. l I znie : 

Poskytovateľ t.abezpeči pre Zamestnávateľa spracovanie dokumentácie a dát vyplývajúcich z výkonu 
dohľadu podľa §30 c ,Zákona č.355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. na základe požiadaviek 
zamestnávateľa a za odplatu v zmysle článku 111. , bod č. l tohto dodatku 



V Článku Tl. sa vkladá bod.č.12: 

Zamestnávateľ zodpovedá za plnenie povinnosti ustanovených v �30 Zákona č.355/2007 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 

Cena a platobné podmienky 
V Článku lll. bod č. 1 znie : 

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej odplate za poskytovanie služieb predmetu tejto zmluvy 
nasledovne: 

a.) Za výkon činnosl.í v zmysle § 30ab , pís.) b až ť , Zákona č. 355/2007 Z. z. , cena: 120,- euro / 
ročne : 

b.) Posúdenie rizík a vvpracovanie posudku o riziku v zmysle § 30ab , pís.a) a § 30 odst. 1, pís. c) 
Zákona č. 355/2007 Z. z., cena : 75 ,- euro/ I prevádzka, raz za 12 mesiacov, 

c.) Vvpracovanie prevádzkových poriadkov v zmysle §30 odst.I, písm. i) Zákona č.355/2007 Z. z. 
- cena dohodou 

ťvedené cen) sú bez DPI 1 

V Článku III. bod č.2 znie : 

Celk.ová cena podľa článku !II. bodu č. l a.) bude fakturovaná v štyroch úhradách za rok, vždy vopred 
za nadchádzajúci štvrťrok. Celková cena podľa článku III. bodu č.1 b.) bude fakturovaná po 
vypracovaní a odovzdaní posudku o riziku. Splatnosf faktúry je 14 dní. 

V Článku rn. body č.3,4,5,6.7,8 zrušen5·. 

V Článku 111. body é.9, 10, l l.12, sú prečíslované na body č.3,4.5,6. 

V Článku Hl. sa dopÍňa bod č.7. ktorý znie: 

Cena služieb nezahŕňa náklady na merania rizikových faktorov pracovného prostredia 
Zamestnávateľa. 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1.12.2017 

V Trenčíne. dňa 15.11.2017 

Za Poskytovateľa: la lamestnávateľa: 

(podpísané) (podpísané) 
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