
\ MANDÁTNA ZMLUVA č. 2043/PZS/16

Uzavretá podl'a ust. § 566 a nasledujúcich zákona Č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany

Mandant: Základná umelecká škola, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava
IČO: 36 124788
IČ DPH: 20 21 60 5465
Zastúpený : Mgr. Ingrid Viskupová, riaditel'ka školy

(ďalej aj "mandant")

Mandatár: ALSANA, s. r. 0., Gagarinova 773/5,01851 Nová Dubnica
Zapísaná: zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka: 137801R
IČO: 36 328 529
DIČ: 2021731514, IČ DPH: SK2021731514
Zastúpený: Ing. Ladislav Dundálek, konatel' spoločnosti

MUDr. Jitka Balcárková, konatel' spoločnosti
(ďalej aj "mandatár")

ČLÁNOK l.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je:
- zabezpečovanie Pracovnej zdravotnej služby podľa zákona č.140//2008 ktorým sa mení
a doplňa § 26 zákona Č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- zabezpečovanie preventívnych prehliadok podl'a zákona č.140/2008 a § 6 zákona Č. 124/2006
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákona č.309/2007 o zmene a doplnení zákona č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Č. 135/2010
ktorou sa mení vyhláška MZSR č.292/2008 z.z. o podrobnostiach, rozsahu a náplni výkonu
PZS, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávaju a o požiadavkách na ich odbornú
spôsobilosť v znení neskorších predpisov.

2. Mandatár pri plnení úloh Pracovnej zdravotnej služby poskytuje mandantovi odborné poradenské
služby v oblasti ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného dohl'adu, pri ktorom najmä:

a) spolupracuje pri zisťovaní nebezpečenstiev a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie
zamestnancov pri práci,

b) hodnotí faktory pracovného prostredia a stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať
zdravie zamestnancov,

c) podporuje prispôsobovanie práce zamestnancom,
d) poskytuje poradenstvo zamestnávatel'ovi 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,

ergonómii vrátane prostriedkov individuálnej ochrany a kolektívnej ochrany,
e) zúčastňuje sa

- na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní
pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo
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zdravotného hľadiska,
- na opatreniach pracovnej rehabilitácie,
- na rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s

prácou a zdravotných rizík,
- na organizovaní systému prvej pomoci v prípade ohrozenia života alebo zdravia

zamestnan cov,
f) školí zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci (§ 8 ods. 1 písm. a) tretí bod),
g) spolupracuje pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany a kladného

ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce a ergonómie,
h) sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu a vydávanie lekárskych posudkov o zdravotnej
spôsobilosti na prácu
Úlohy pracovnej zdravotnej služby mandatára plnia odborní zdravotnícki pracovníci kvalifikovaní na
výkon pracovnej zdravotnej služby.

3. Predmet Pracovnej zdravotnej služby uvedený v bode 1 tohto článku realizuje mandatár formou:
konzultácií /telefonické, osobné, písomné/
vypracovávania písomných dokladov
prednášok a školení
osvetovej činnosti.
odbornou činnosťou lekárov a pomocného personálu

4. Činnosť mandatára pri poskytovaní pracovnej zdravotnej služby pre mandanta zahŕňa:
a) audity o problematike pracovného prostredia,
b) školenia - predlekárska prvá pomoc, chemické látky
c) vypracovanie traumatologického plánu,
d) vypracovanie prevádzkových poriadkov,
e) vypracovanie posudkov o riziku,
f) vypracovanie lehôt a náplne zdravotných prehliadok zamestnancov,
g) hodnotenie faktorov pracovného prostredia,
h) hodnotenie a kategorizácia rizík,
ch) vypracovanie plánu ochranných opatrení a ich vyhodnotenie,
i) poradenstvo pri zavádzaní nových technológií,
j) vypracovanie osvetových materiálov,
k) implementácia právnych noriem ( zákony, nariadenia vlády, STN) do praxe,
l) zastupovanie pred orgánmi verejného zdravotníctva.,
m) preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci v zmysle odborného usmernenia

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok
vo vzťahu k práci Č. 10525/201 O-OL z 22.2.2010

ČLÁNOK II.
Záväzky zmluvných strán

1. Mandatár sa zaväzuje pre mandanta uskutočňovať činnosti uvedené v čl. I bod 4 tejto zmluvy
formou uvedenou v čl. I bod 3 tejto zmluvy.

2. Mandant sa zaväzuje mandatárovi zaplatiť za uskutočnené činnosti odplatu spôsobom
dohodnutým v čl. III tejto zmluvy.

3. Činnosti, ktoré sa mandatár zaväzuje uskutočňovať pre mandanta bude vykonávať odbornými
zdravotníckymi pracovníkmi kvalifikovanými na výkon Pracovnej zdravotnej služby a to buď
zamestnancami mandatára alebo inými osobami, ktoré zabezpečí pre plnenie mandatár.

ČLÁNOK III.
Odplata za vykonanú činnosť
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1. Výška odplaty za vykonanú činnosť podľa čl. I bod 4, pís. "a" až .rn" tejto zmluvy je dohodnutá
výške podl'a aktuálneho cenníka, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Cenník sa môže aktualizovať
v ročných intervaloch alebo z dôvodov podl'a čl. 111., bod 4.

2. Počet zamestnancov mandanta pre potreby fakturácie mandatára podl'a tejto zmluvy je ako
vyhlásenie mandanta neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č.1 a aktualizuje sa
najneskôr v polročných intervaloch na žiadosť niektorej zo zmluvných strán.

3. Mandatár vyúčtuje mandantovi odplatu vo výške uvedenej v odseku 1 a 2 tohto článku daňovým
dokladom - faktúrou mesačne vždy za uplynulý mesiac, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Doba splatnosti faktúry je 10 dní odo dňa doručenia faktúry. Zaplatenie odplaty sa uskutoční
bezhotovostným platobným stykom z účtu mandanta na účet mandatára.

4. V prípade, ak mandatárovi ALSANA, s .r. o. vzniknú oprávnené alebo mimoriadne náklady
v súvislosti s výkonom úloh Pracovnej zdravotnej služby, ktoré by vyplynuli z ďalších pokynov
alebo nedostatku informácií od mandanta, alebo s prekážkami, chybami a následnou prácou
naviac, prípadne inými okolnosťami týkajúcimi sa mandanta alebo so zmenou legislatívy alebo
podmienok pre výkon Pracovnej zdravotnej služby, za ktoré nie je mandatár ALSANA, s. r. o.
zodpovedná, navrhne mandatár mandantovi úpravu odplaty podl'a čl.lll. Fakturácia odplaty bude
vykonaná len po vzájomnej dohode zmluvných strán.

5. Mandatár je platiteľom DPH.

ČLÁNOK IV.
Doba platnosti zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu neurčitú.

2. Ceny - Odplata za vykonanú činnosť podl'a čl. 111., bod 1 sú platné podl'a aktuálneho cenníka.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dátume jej
podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

4. Mandant môže zmluvu vypovedať kedykol'vek čiastočne alebo v celom rozsahu za podmienok
uvedených v § 574 Obchodného zákonníka.

5. Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená rnandantovi, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas,
pričom sú účastníci zmluvy povinní riadiť sa ust. § 575 Ob.Z.

6. Po vzájomnej dohode účastníci zmluvy môžu skončiť zmluvný vzťah písomnou dohodou a ku
dňu podpísania dohody si vyporiadať vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

ČLÁNOKV.
Miesto vykonávania činnosti

Mandatár bude vykonávať predmet činnosti podľa tejto zmluvy v mieste sídla a stredísk
mandatára.

ČLÁNOK VI.
Ustanovenie o utajovaní údajov

1. Mandatár sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, súvisiacich s predmetom
zmluvy. Ďalej je povinný zachovávať mlčanlivosť:
alo prevádzkových a priestorových pomeroch mandanta
bio ďalších skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy dozvie.

cl dodržiavať vnútorné požiadavky organizácie a legislatívy SR podl'a zákona Č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov.

2. Zachovanie mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu bez časového obmedzenia.
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ČLÁNOK VII.
Ďalšie dojednania

1. Činnosť na ktorú sa zaviazal, bude mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami mandanta,
bude dbať na jeho pokyny a požiadavky.

2. Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to nevyhnutné v záujme mandanta
a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas.

ČLÁNOK VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia ujednaniami a dohodami v tejto zmluve, vo
veciach ktoré nie sú podrobne upravené v zmluve, platia ustanovenia § 566 a nasledujúce
Obchodného zákonníka a osobitného zákona č.140/2008 a zákona Č. 124/2006Z.z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. a zákona Č.. 309/2007 a o zmene a doplnení zákona
Č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch právne rovnocenných rovnopisoch, z nich po jednom pre
každého účastníka.

3. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a ich platnosť je podmienená
súhlasom obidvoch strán, vyjadreným podpisom dodatku k zmluve.

V Ilave, dňa 29.4.2016

!!t: tt 1ft/J -;'Zl' ndant····~

ALSANA, s.r.o .• Gaqarinova ;';, ..5

01851 Nová OU:b;~217:

..~~:.~. ~~~~.~~.~:~.~~~;:;;~.,~
Mandatár



Príloha č.2

k Mandátnej zmluve Č. 20431PZS/ 16

Dohoda o cene

V zmysle horeuvedenej mandátnej zmluvy, čl. III., bod l, sa mandant a mandatár dohodli,
odlišne od aktuálneho platného cenníka, že
l.) Výška fixnej časti platby za výkon PZS počas doby platnosti tohto cenníka bude:

0,60 EURO bez DPH za zamestnanca mesačne
2.) Cena za spracovanie dokumentácie bude:

0,00 EURO bez DPH

V ilave, dňa 29.4.2016

~
G1

. 71'3/5Gagannova
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.............................. ~~
mandatár
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ALSANA, s.r.o.
PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

CENNíK PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
za služby podl'a zákona č.140/2008 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zák. č ..

124/2006 Z .z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
platný od : 1.5.2009

A. Fixná časť platby

- audity o problematike pracovného prostredia
- školenia - predlekárska prvá pomoc, chemické látky
- vypracovanie traumatologického plánu
- vypracovanie prevádzkových poriadkov
- vypracovanie posudkov o riziku
- vypracovanie lehôt a náplne zdravotných prehliadok zamestnancov
- hodnotenie faktorov pracovného prostredia
- hodnotenie a kategorizácia rizík
- vypracovanie plánu ochranných opatrení a ich vyhodnotenie
- poradenstvo pri zavádzaní nových technológií
- vypracovanie osvetových materiálov
- implementácia právnych noriem (zákony, nariadenia vlády, STN) do praxe
- zastupovanie pred orgánmi verejného zdravotníctva

Zamestnávatel' kategória prác 1 a 2 riziková profesia 3 a 4
s počtom EURO/zamest./mes.( bez DPH EURO/zamest./mes.( bez
zamestnancov ) DPH)
do 6 2,79 2,95
od 7 do 12 2,39 2,62
od 13 do 25 1,99 2,56
od 26 do 80 1,69 1,99
od 81 do 200 1,46 1,73
nad 200 1,23 1,51

So zamestnávatel'om s počtom zamestnancov väčším ako 300 je po preskúmaní charakteru jeho
pracovísk dojednanie individuálnej ceny. Ceny sú platné do vzdialenosti 12 km od sídla PZS.

B. Lekárske preventívne prehliadky (LPP) vo vzťahu k práci:

LPP vykonáva tím odborníkov PZS -lekárov, vedený pracovným lekárom PZS (v zmysle
Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.292/2008 ).
Poplatok sa určí podl'a skutočného rozsahu úkonov - vyšetrení, ktoré je nutné vykonať pre
stupeň rizika podl'a pracovného zaradenia pracovníka a podl'a aktuálnych cien poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, ktorý bude LPP vykonávať.

poločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 13780/R
ALSANA, s.r.o., Gagarinova 773/5, 01851 Nová Dubnica


