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ZMLUVA č.. ZDl2 2019-| t -1 5-31-0 t

o poskytovaní služieb uzatvorená podl'a ust. $ 269 ods.2 obchodného zákonníka v platnom znení

1. Zmluvné stľany
Poskytovatel'

Názov spoločnosti

Sídlo

Zastúpenie

IČo

DIČ

IČ DPH

OR SR

Bankové spojenie

Tęlefón

E- mail

Názov spoločnosti

Sídlo

Zastúpenie

IČo

DIČ

IČ DPH

OR SR

Bankové spojenie

Tęlęfón

E- mail

Faktuľácia

MG PZS, s. r. o.

okruŽná 788l14,058 0l Poprad

Jurai Šĺlek

36297143

2020174684

sK2020114684

oR SR Pľešov, oddiel Sro, vloŽka č,íslo 3l612lP

sKl5 I 100 0000 00262427 0438

0322867610

info(@mg-seľvicę'sk

objednávatelo

LOZORNO spol. s.r.o.

Hlavná 1 900 55 Lozorno

Lucĺa Hajniková

44852142

2022849774

sK2022849774

094852Ż506

h aj n i kova(@ I ozorm o. sk

(d'alej aj ako "zmluvné strany'')

n papierová
x elektronická , e - mail pľe fakturáciu : hajnikova(@lozormo.sk

x SKONTO 5%

Doručovanie x Súhlasím, aby mi bo|i všetky dokumenty , okrem písomného posudku o ľiziku s
kategoľizáciou pľźtc z hl'adiska zdravotného rizika, v ľámci predmetu tejto zmluvy
doručované elektronicky, na e_mailovú adľesu: hajnikova@lozormo.sk
l Nesúhlasĺm s elektronickým doľučovaním a požadujem doručovanie poštou

(d'ale.i aj ako ''zmluvné obdobie")Periodicita
*uvedené v mesiacoch

Názov a adľęsa prevádzky Počęt zamęstnancov v danei prevádzkę
1 Hlavná l Lozorno .J

2. Cistiaľeň odpadových vôd Lozorno 4

Zmluvné stľany prehlasujú, Že údaje v tomto článku zmluvy sú v srilade s pľíslušnými zápismi v obchodnom ľegistri, a
Že osoby tu uvędené sú opľávnené podpisovať zmluvy.
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Zmluvné Strany Sa dohodli, Žę si bęz zbytočného odkladu navzájom oznámia všetky zmęny identifikačných údajov v
zmysle $3a obchodného zákonnĺka. V prípade nesplnenia tejto povinnosti povinná zmluvná strana nesie plnú
zodpovednosť za takto vzniknuté škody.
Zmluvná strana, voči ktorej bola predmetná povinnosť porušenáje oprávnená uplatňovať si voči povinnej stľane náleŽité
sankcie.
objednávatel' svojim podpisom pľehlasuje, Žę sa oboznámil a súhlasĺ so Všeobecnými obchodnými podmienkami' ktoré
tvoria neodde|itęl'nú súčasť tejto zmluvy. Všeobecné obchodné podmienky (ďa|ej aj ako ,,VoP") sú zverejnené na
oficiálnej inteľnętovęj stľánke spoločnosti MG PZS,s.r.o'
Zmluvné stľany vyhlasuj(l, Že si túto zmluvu pred jej podpisom pľečĺtali, jej obsahu porozumeli, nemajú pľoti nej Žiadne
námietky, na znak čoho pľipojili svoje podpisy.

Za űč,elom vyvrátenia akýchkol'vek nejasností, zmluvné Stľany uvádzaj,Ú, Že dohodnuté zmluvné obdobie predstavuje
inteľval/periódu' počas ktorej poskytuje poskytovatel'sluŽby v hodnote uvedenej v článku 5 zmluvy a po ktorej uplynutí
poskytovatel' vystaví daňový dok|ad na ďalšie zmluvné obdobie vopred. Zmluvné obdobie ovplyvňuje i peľiódu
opakovaných návštev poskytovatel'a u objednávatęl'a v zmysle rozsahu služieb uvedených vo VoP.

2. Vznik zmluvy a jej tľvanie

Zmluva sa uzatvára na dobu nęurčitú. Účinnosť nadobúda od 18.l1.20l9 , platnosť dňom podpísania zmluvnými
stranami.

3. Predmet a účel zmluvy

Účęlom tejto zmluvy j e zabezpeč,iť výkon zdravotného dohl'adu (ďalej aj ako ,'pľacovná zdravotná sluŽbď' alebo ,,PZS")
pľe ZamęStnancov objednávatel'a vykonávajúcich prácuzaradenú do pľvej kategóľie alebo druhej kategóľie a poskytovať
odbomé a poradenské činnosti objednávate|'ovi za účelom plnenia jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia
pri práci, najmä podl'a $ 30 ods. 1 písm. a) aŽ d), Í), l) aŽ n) ztlkona č,' 3551200l.7 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v męní nęskorších predpisov (ďalej aj ako ,,zákon")
dodávatel'ským spôsobom.

4. Služby poskytované poskytovatel'om

Poskytovatel' sa zaväzuje zabezpečiť pľe objednávatel'a v súlade so všeobecne záväznými pľávnymi predpismi a za
podmienok dohodnuých v zmluvę jednotlivé výkony PZS pre Zamestnancov, ktorí sú v pľacovnopľávnom vďahu k
objednávatel'ovi (d'alej len,,zamestnanec") a pre pľevádzky objednávateľana(lzęmí Slovenskej repub|iky špecifikované
v zmluve v prĺlohe ,,Dotaznĺk". Poskytovatel' poskytne jednotlivé výkony PZS v rozsahu uvedęnom v čl. III. VoP.

5. Cena a platobné podmienky

Zm|uvné Stľany Sa dohodli, Že objednávatel' je povinný zaplatiť poskytovatel'ovi odmenu za poskytovanú sluŽbu na
zćlklade faktúry vystavenej poskytovatel'om so splatnosťou 7 kalendárnych dní od jej vystavenia.
Poskytovatel' vystaví faktúru po podpísaní tejto zmluvy na odmenu za sluŽbu poskytovanú podl'a bodu 4 tejto zmluvy
na dohodnuté zmluvné obdobie (podľa dohodnutej peľiodicity) a následne v ďalších periódach počas trvania tejto zmluvy
vŽdy na dohodnuté zm|uvné obdobię.

sĺužbą

Pracovná zdravotná sluŽba na dohodnuté
zm|uvné obdobie

Cena bez DPH

7l0'€

Cena s DPH

8s2.C

Dohodnutá paušálna odmena je zostavenánazáklade informácií uvedených v Dotazníku, ktoný tvoľí neoddelitel'nú súčasť
tejto zmluvy' Dotamík je podpísaný objednávatel'om a priloŽený k zmluve. objednávatel'svojim podpisom potvrdzuje
pľavosť informáciĺ v ňom uvedených.

Ak v pľiebehu tľvania zmluvného vďahu poskytovate|'zistí nesúlad skutočností uvedených v Dotazníku so skutočnosťou
a tięto skutočnosti bľánia poskytovatel'ovi v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy môŽe poskytovatęl'od
zmluvy okamžite odstúpit'. V prípade okamžitého odstúpenia poskytovatel'om má poskytovatel' nárok na úhradu
pľeukázatel'ných nákladov spojených s poskytovaním sluŽięb do momentu odstúpenia.

V pľípade, ak zistený nesúlad nebľáni poskytovateloovi v riadnom a včasnom plnení pľedmetu zmluvy, môŽe
poskytovatel'od objednávatel'a v primeranej lehote poŽadovať doplatenię rozdięlu odmeny, ktorú by poŽadoval' ak by

2



^/Gii] 
tÔ'

boli v Dotazníku uvedené pravdivé údaje od uŽ uhľadenej odmeny a to v primeranej lehote. Ak objednávatel'v primeranej
lehote doplatok neuhradí, má poskytovatęl'tię isté práva, ako by zistil skutočnosti' ktoré bránia poskytovateĽovi v
riadnom a včasnom plnenĺ predmetu zmluvy'

Zmluvné Stľany sa dohod|i, Že v prípade zásadných zmien podmienok, ktoré boli rozhodujúce pľe určenie rozsahu
poskytovaných odborných výkonov, zmení sa rozsah hodín pre poskytovanie odborných výkonov PZS a súčasne
paušálna cenaza poskytované odborné ýkony nazźtkladę písomného dodatku k tejto zmluve.

Ak objednávatęl' nęuhľadí poskytovatel'ovi odmęnu na zák|ade vystavenej faktúry riadne a včas, má poskytovatel' nárok
od objednávatęl'a na úhradu úroku z omeškania vo rnýške 0,05 Yo z dlžnej Sumy Za každý deň z omęškania.

Za deň úhrady sa povaŽuje deň, kedy finančné prostriedky boli pľipísané na účet poskytovatel'a v plnej uýške.

V pľípade, ak sa zmluvné strany písomne dohodli na uplatnenĺ tzv. SKoNTA, zaškľtli políčko vo foľmulárovej časti tejto
zmluvy. V uvedenom prípade platĺ nasledovné:

- Zhotovitel'a objednávatel'budú v prípade uplatnenia skonta postupovať v súladę s ustanovením $ 25 ods. 6
zákona č..222ĺ2004 Z. z. o ďani z pridanej hodnoty v platnom znení.

- SKoNTo znamená, Že v prípade, ak objednávatel'uhradí vystavenú faktúru do 5 dní odo dňa jej vystavenia,
je oprávnený uhradiť uvedenú sumu poníŽenű o 5Yo z celkovej hodnoĘ s DPH.

- Nárok na skonto po márnom uplynutí S-teho dňa zaniká. V prípade úhrady faktuľovanej sumy v 6-Ę
a ďalší nasledujúcideň splatnostifaktúry je povinný uhľadiť sumu v plnej ýške'

- Skonto sa počíta z celkovej ceny na úhradu, na faktúrę nie je potrebn é uvádzať upravenú výšku sumy na úhradu.
DPH sa nebude upľavovať v súlade so znením odseku 6 $25 zákonao daniz pľidanej hodnoý.

6. Práva a povinnosti

Poskytovatel' sa zavđzuje poskytovať sluŽby v súlade s platnými právnymi predpismi, v súlade S touto zmluvou a bez
zbytočného odkladu. Činnosti budú vykonávané pľostľedníctvom odborných pľacovníkov kvalifikovaných podľa
osobitných predpisov.
Poskytovatel' sa zaväzuje poskytovať sluŽby, ktoľé sú predmetom tejto zmluvy následne po úhrade faktury
objednávatel'om. Poskytovatel' nie je povinný plniť na zźlklade tejto zmluvy skôľ' ako bude predmetná suma pľipísaná na
jeho účet uvedený v záhlaví zmluvy. Prípadné iné dojednania podmienok ýkajúcich sa dodania pľedmetných služieb je
moŽné iba písomným dodatkom k tejto zmluve.

7. osobitné ustanovenia

Všetky infoľmácie verejne neprístupné, ktoré zmluvné stľany pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti zĺskajú ústne,
písomne alebo v inej forme ohl'adom druhej zmluvnej strany a jej činnosti, sa povaŽujú za dôverné v zmysle $ 27 l
obchodného zákonníka a sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej Strany.

8. Zźlľerečnéustanovenia

Zmluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach akaŽdá zmluvná stľana obdrŽí pojednom vyhotovení.
V ostatných otázkach neupľavených touto zmluvou platia ustanovenia obchodného zákonníka a ostatné
všeobecne ztyäzné predpisy platné v Slovenskej ľepublike.

Zmluvné strany sa za účelom vyvrátenia akýchkol'vek právnych nejasností dohodli' že táto zmluva ruší a nahrádza všetky predchádzajúce
zmluvné vzt'ahy nzavťeté písomne s objednávatel'om, predmetom ktorých je poskytovanie služieb pracovnej zdravotnej služby'

D o ku me n ĺy tv o r i ąc e ne odde l i te ľnú sú č a s t' z m luvy :

o Všeobecné obchodné podmienlry
o Dotazník

Dátum: l5.1l.2019 Miesto: Lozoľno Dátum: 
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V zastúpení MG PZS, s.r.o

Jurai Šúlek

objednávatel' Lucia H

327'ł


