
Dodatok č. 1  

 

Rozšírenie zmluvy o poskytovaní bezpečnostnotechnickej  služby a o činnosti v oblasti  

ochrany pred požiarmi   uzavretej v  zmysle §  566 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 

513/1991 Zb. v platnom znení) zo dňa 28.4.2009   

o niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby. 

________________________________________________________________ 

 
I.  Zmluvné strany: 

 

1. Objednávateľ:  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva  

         a prevencie      

Sídlo:                               Zuzkin park 10, 040 11  Košice               

IČO:                                355 70 547              

DIČ:                                 202 211 3907                                    

Zastúpený:                     PhDr. Emília Nuberová     

Bankové spojenie:          8180  

Číslo účtu:           7000 245 616   

a 

 

2. Poskytovateľ:    Hana Libová – BP 

Sídlo:   Pod hrabinou 24/523, 040 16 Košice  

IČO:     17 248 523 

IČ DPH:    NIE                  DIČ: 1024361426 

Zastúpený:   Hana Libová 

Bankové spojenie:   OTP Banka Slovensko, a.s., 

Číslo účtu:    68582/5200 

Zápis: reg. OÚ v KE č. živn. reg.: 804 - 2030   

 

sa dňa 2.12.2014 dohodli na rozšírení predmetu zmluvy v ods. II o časť č.1 a v ods. III. 

Rozsah a spôsob plnenia o časť č. 1. 

 

         

II.  Predmet  zmluvy dodatku č. 1: 
 

Poskytovanie  odborných a poradenských  služieb zamestnávateľovi v oblasti ochrany 

a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad 

pracovnými podmienkami – samostatný výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby 

v rozsahu podľa § 30d odst.1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i)  

zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

v platnom znení, na základe ohlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR pod 

evidenčným číslom OPPL/6208/2014. 

Zabezpečenie služieb v zmysle §16 zák. č.42/1994  Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

v platnom znení. 

 

III.  Rozsah a spôsob plnenia dodatku č. 1: 
 

Výkon  zdravotného dohľadu a dohľadu nad pracovnými podmienkami pre zamestnancov 

vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2, kedy pracovná zdravotná služba (ďalej 

PZS)  podľa § 30d uvedeného zákona: 



 Hodnotí faktory práce a pracovného prostredia. 

 Zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné 

kombinované účinky na zdravie. 

 Hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa 

sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje opatrenia na 

zníženie alebo odstránenie rizika. 

 Vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík. 

 Podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom 

z hľadiska ochrany zdravia. 

 Poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri 

- Plánovaní a organizovaní práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania 

pracovísk a pracovných miest. 

- Ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného 

prostredia alebo technológií. 

- Ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii 

práce a ergonómii. 

- Zúčastňuje sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia 

zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní 

nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska.  

 

IV.  Termín, cena a spôsob úhrady: 
 

      1.   Plnenie predmetu dodatku  č. 1  sa dojednáva na dobu  neurčitú od  1.1.2015. 
2. Dohodnutá cena za uvedené služby uvedené v dodatku č. 1 – 120,- €  ročne bez DPH.  

 

 

Ostané body  zmluvy o poskytovaní bezpečnostnotechnickej  služby a o činnosti  v oblasti  

ochrany pred požiarmi   uzavretej v  zmysle §  566 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon 

č. 513/1991 Zb. v platnom znení) zostávajú bez zmien.  

 

 
V Košiciach dňa 5.12.2014  

 

 

 

 
               ........................................                                                ........................................... 
                         poskytovateľ                                                                        objednávateľ                    

 

 

 


