
 1

 

ZMLUVA o zabezpečení zdravotného dohľadu .  

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

OBJEDNÁVATEĽ   

obchodné meno :  Psychiatrická liečebňa Sučany 

v zastúpení  :  Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ 

sídlo     :  ul. Hradiská 23, 038 52 Sučany, Slovenská republika                                                                    

IČO  :  17 335 612 

IČ DPH  :  2020598888 

bankové spojenie  :   

IBAN  :   

registrácia  :  Zriaďovacia listina MZ SR č. 724/1991-A/V-5  

   zo dňa 09.12.1991 

ďalej len „objednávateľ“ 

 

a 

 

POSKYTOVATEĽ  

obchodné meno : zdravotka - PZS, s.r.o. 

v zastúpení : Mgr. Gabriela Hvizdáková, MBA, konateľ spoločnosti 

sídlo :  Budovateľov 1/4, 036 01 Martin, Slovenská republika 

adresa doručovania písomností : 

IČO : 36 733 237 

IČ DPH : SK2022313271 

bankové spojenie :  

IBAN         :   

registrácia : OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 18570/L 

ďalej len „poskytovateľ“ 

 

 

Preambula 

 

Zmluva o zabezpečení  zdravotného dohľadu  je uzatvorená na základe: 

- § 6 ods. 1 písm. q/ zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.), 

 

- § 30,ods.1, písm.b) a   § 52 ods. 1 písm. g/ zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia v platnom znení (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.). 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania zdravotného dohľadu pre 

zamestnancov (pracovníkov) objednávateľa zo strany poskytovateľa a záväzok 

objednávateľa zaplatiť dojednanú odmenu (ďalej len „zmluva“). 

 

 

Článok II. 

Povinnosti poskytovateľa   

 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na definovanie rozsahu činnosti poskytovateľa podľa čl.II. 

tejto zmluvy, sa  použijú ustanovenia zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia. 

 

2.2  Poskytovateľ pri výkone dohľadu nad pracovnými podmienkami objednávateľa hodnotí 

faktory práce a pracovného prostredia a pracovné podmienky, ktoré môžu ovplyvňovať 

zdravie zamestnancov objednávateľa so zameraním na: 

2.2.1., identifikáciu zdravotných rizík z chemických, fyzikálnych, biologických a iných 

faktorov práce a pracovného prostredia pre zamestnancov  zaradených do 3. kategórie prác, 

2.2.2., sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného 

prostredia z hľadiska intenzity, dĺžky a  frekvencie pôsobenia týchto faktorov na 
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zamestnancov a ich možných kombinovaných účinkov na zdravie pre zamestnancov  

zaradených do 3. kategórie prác, 

2.2.3., posúdenie zdravotných rizík pre jednotlivé profesie pre zamestnancov  zaradených 

do 3. kategórie prác a vypracovávanie tlačív k Lekárskym posudkom o zdravotnej 

spôsobilosti zamestnanca na prácu, 

 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť výkon vstupných, preventívnych (periodických), 

mimoriadnych, výstupných, následných a špecializovaných lekárskych prehliadok 

zamestnancov cielených podľa pracovného zaradenia zamestnanca vo vzťahu k práci. 

 

2.4  Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi poradenstvo a navrhuje opatrenia z hľadiska 

ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia zamestnancov so zameraním na 

a) znižovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného 

prostredia pre zamestnancov  zaradených do 3. kategórie prác, 

b) stav pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov, najmä dispozičné, 

priestorové a ergonomické riešenie pracoviska, vetranie, vykurovanie, osvetlenie 

z hľadiska vhodnosti na vykonávané pracovné činnosti a používané technológie alebo 

plánované technológie pre zamestnancov  zaradených do 3. kategórie prác,  

c) zabezpečenie kvality a dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku pre zamestnancov  

zaradených do 3. kategórie prác,  

d) zariadenia na osobnú hygienu a na miestnosti na oddych pre zamestnancov  zaradených do 

3. kategórie prác, 

e) stravovanie zamestnancov, stravovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia z hľadiska 

dodržiavania požiadaviek ustanovených vykonávacími predpismi, ak ich prevádzkuje 

zamestnávateľ pre zamestnancov  zaradených do 3. kategórie prác. 
 

2.5 Poskytovateľ spolupracuje s objednávateľom pri  

a) organizovaní systému prvej  pomoci na pracovisku pre zamestnancov  zaradených do 3.  

kategórie prác, 

b) zabezpečovaní rehabilitačných (rekondičných) pobytov pre zamestnancov, najmä pri 

vypracovaní ich obsahu podľa rámcového programu pre zamestnancov  zaradených do 3.  

kategórie prác. 
 

2.6 Poskytovateľ sa zúčastňuje na vypracúvaní a vykonávaní programov ochrany a podpory 

zdravia zamestnancov objednávateľa vrátane štúdií o vplyve práce, pracovných podmienok 

a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov pre zamestnancov  zaradených do 3.  

kategórie prác. 

 

2.7  Poskytovateľ  sa podieľa aj na výchove a vzdelávaní  zamestnancov objednávateľa 

o problematike vplyvu práce, pracovných podmienok a faktorov pracovného prostredia na 

zdravie zamestnancov pre zamestnancov  zaradených do 3. kategórie prác,  

 

2.8 Poskytovateľ poskytuje informácie: 

 

a) zamestnancovi objednávateľa o možných zdravotných rizikách pri práci a ochrane pred 

nimi pre zamestnancov  zaradených do 3. kategórie prác, 

b) objednávateľovi o 

1. závere posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu formou lekárskeho 

posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu pre zamestnancov  zaradených do 3.  

kategórie prác,  

2. opodstatnenosti preradenia zamestnanca na inú vhodnú prácu, ak je to potrebné pre 

zamestnancov  zaradených do 3. kategórie prác, 

3. záveroch zdravotného dohľadu vrátane skupinového biologického monitorovania 

expozície zamestnancov pre zamestnancov  zaradených do 3. kategórie prác, 

c) zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a komisiám 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci objednávateľa o  

1. skupinových výsledkoch posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu pre 

zamestnancov  zaradených do 3. kategórie prác, 

2. záveroch zdravotného dohľadu  vrátane skupinového biologického    monitorovania 

expozície zamestnancov pre zamestnancov  zaradených do 3. kategórie prác, 
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2.9  Poskytovateľ v spolupráci s objednávateľom vedie a vypracováva dokumentáciu 

o vykonávaní  dohľadu nad pracovnými podmienkami a o jej ďalších odborných 

činnostiach v písomnej a elektronickej forme pre zamestnancov  zaradených do 3.  

kategórie prác. 

 

2.10  Poskytovateľ sa zúčastňuje  pri vykonávaní objektivizácií pracovného prostredia +  pri 

výkone ohlásenej kontrolnej činnosti Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej 

len RÚVZ),  a taktiež previerky pracovísk objednávateľa .   

 

2.11   Poskytovateľ v spolupráci s objednávateľom vypracuje a objednávateľ predloží každoročne 

k  15. januáru nasledujúceho roka  príslušnému RÚVZ informáciu o výsledkoch 

hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných u objednávateľa na ich zníženie 

alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce (3. 

kategória). 

 

2.12 Poskytovateľ vzdeláva pre zamestnancov  zaradených do 3. kategórie prác zamestnancov 

objednávateľa v oblasti prvej pomoci a to v takej frekvencii, aby bol každý zamestnanec 

objednávateľa preškolený minimálne 1 x za dva roky. 

   

2.13  Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť na základe objednávky objednávateľa:  

- kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným 

zdraviu škodlivým faktorom práce a  pracovného prostredia.  

- posúdenie zdravotného rizika – vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou 

prác, 

- spoluprácu pri vypracovaní prevádzkových poriadkov podľa platnej legislatívy, 

 

 Objednávateľ umožní na spracovávanie podkladov : 

- k posudkom o riziku a k  prevádzkovým poriadkom: 21 dní, odo dňa doručenia výsledkov 

objektivizácií ,   

- k posudkom o riziku a k  prevádzkovým poriadkom:  28 dní,  odo dňa doručenia podkladov 

(platných kariet bezpečnostných údajov), pre chemický faktor pracovného prostredia. 

 

Článok III. 

Miesto plnenia zmluvy 

 

3.1 Výkon činností podľa tejto zmluvy sa týka nasledovných prevádzok a zamestnancov 

objednávateľa, ktorí v nich pracujú:  

 Prevádzkové objekty:  

- ul. Hradiská 23, 038 52 Sučany 

                                  

3.2  Objednávateľ prehlasuje, že objekty, v ktorých vykonáva svoju činnosť a ktorých sa týka 

plnenie podľa tejto zmluvy, sú príslušnými štátnymi orgánmi schválené na účel užívania 

v súlade s činnosťou objednávateľa a je vydané právoplatné rozhodnutie príslušného 

orgánu verejného zdravotníctva na uvedenie priestorov do prevádzky bez časového, alebo 

vecného obmedzenia. V prípade, že na rozhodnutí je časové, alebo vecné obmedzenie musí 

objednávateľ poskytnúť poskytovateľovi kópiu takéhoto rozhodnutia. O priestoroch, ktoré 

nie sú ešte uvedené do užívania, objednávateľ informuje poskytovateľa a požiada ho 

o spoluprácu pre splnenie zákonom stanovených podmienok. 
  

Článok IV. 

Práva a povinnosti objednávateľa 

 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) vytvoriť poskytovateľovi podmienky, potrebné pre výkon dohodnutej činnosti 

a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť - doložiť podrobný popis činností, ktoré vykonávajú 

zamestnanci objednávateľa pre pracovnú snímku dňa (mesiaca, eventuálne potrebu 

práce/produkt);  
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b)  znášať všetky náklady spojené s materiálnym a technickým zabezpečením svojich 

objektov, ako aj náklady potrebné na umožnenie výkonu činnosti poskytovateľa podľa tejto 

zmluvy (napr. odovzdať kópiu so záverom lekárskej preventívnej prehliadky 

zamestnancovi, podpísanú zamestnávateľom); 

 

c) zaplatiť poskytovateľovi dojednanú odmenu a súvisiace plnenia, pokiaľ sú v zmluve 

dohodnuté. 

 

4.2 Objednávateľ je oprávnený vyslať svojich zamestnancov na lekárske preventívne 

prehliadky zamestnancov vo vzťahu k práci – ku poskytovateľovi. 

 

4.3 Objednávateľ berie na vedomie, že lekárske preventívne prehliadky zamestnancov 

objednávateľa vo vzťahu k práci sa vykonávajú: 

 

a) pre práce zaradené do tretej a štvrtej kategórie (rizikové práce 3. kategórie) podľa § 30 ods. 

7 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z., 3. kategória 1x za dva roky vo vlastnom zdravotníckom 

zariadení poskytovateľa (ambulancia na adrese ul. Björnsonova č. 419, 036 01 Martin),  

 

b) pre práce zaradené do prvej a druhej kategórie: 

1. vo vlastnom zdravotníckom zariadení poskytovateľa (ambulancia na adrese ul. 

Björnsonova č. 419, 036 01 Martin), ktoré zabezpečí na náklady objednávateľa 

poskytovateľ  

2. alebo u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo 

všeobecná starostlivosť o deti a dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej služby 

(napr. zmluvný lekár zamestnanca), ktoré zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady. 

V tomto prípade poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za kvalitu vykonaných 

preventívnych lekárskych prehliadok. 

 

4.4 V prípade, že objednávateľ poruší povinnosti podľa čl. IV. zmluvy a nezabezpečí, aby sa 

jeho zamestnanci dostavili na lekárske preventívne prehliadky podľa bodu 2.3 a 4.3 tejto 

zmluvy, vyhradzuje si poskytovateľ právo nevykonať preventívne lekárske prehliadky 

týchto zamestnancov vzhľadom na nemožnosť splniť si túto svoju zmluvnú povinnosť a to 

z dôvodov na strane objednávateľa. Prípadné následky s tým spojené znáša objednávateľ. 

 

4.5 Kontaktná osoba objednávateľa má právo kontrolovať riadne plnenie povinností 

poskytovateľa podľa tejto zmluvy.  

 

4.6 Kontaktná osoba objednávateľa  

           Meno, priezvisko, titul a pracovné zaradenie:  

- Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ, č.tel: 0901/914 532, e-mail: 

roman.kluciarik@plsucany.sk 

- Ing. Lenka Fioleková, č.tel: 0903/450 634, 043/4293209, e-mail: plsucany@gaya.sk 

- Mgr. Blanka Sakmárová, č.tel: 043/4293202-4, e-mail: nos@plsucany.sk 

- Viera Jarošová, č.tel: 043/4293775, e-mail: pam@plsucany.sk 

 

   Kontaktná osoba poskytovateľa  

- Mgr. Gabriela Hvizdáková, MBA, č. tel.: 0908/144 507,  

e-mail: hvidakova.gabriela@gmail.com 

- Ing. Miroslav Podhradský, č. tel.: 0908/831 670, e-mail: mpodhradsky@orangemail.sk 

- MUDr. Dana Žilinská, PhD., č. tel.: 043/4223413, e- mail: zdravotkapzs@gmail.com 

- Mgr. Zuzana Lúdiková, č.tel: 0907/087 824, e-mail: ujcekova@gmail.com 

- Mgr. Alžbeta Krelová, č. tel.: 0908/351 468, e-mail: krelovaa@gmail.com 

- Mgr. Petra Tomčányová, č. tel.: 0918/439 685, e-mail: ptomcanyova@gmail.com 

 

4.7  Poskytovateľ sa zaväzuje, že za účelom splnenia povinností podľa tejto zmluvy  dostaví do   

         sídla objednávateľa v termíne vopred dohodnutom s objednávateľom v rozsahu 

nevyhnutnom na plnenie  predmetu zmluvy. 
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Článok V. 

Odmena a jej splatnosť 

 

5.1 Odmena za výkon zdravotného dohľadu podľa článku II. bod 2.1 – 2.12 tejto zmluvy je 

stanovená dohodou zmluvných strán a to formou paušálnych odmien vo výške 1,65 

EUR/zamestnanec bez DPH (slovom: jedno EURO, šesťdesiatpäť eurocentov/zamestnanec 

zaradený do 3. a 4. kategórie prác) za jeden kalendárny mesiac. Odmena je dohodnutá pri 

počte do 60 zamestnancov. V prípade potreby sa zmluvné strany zaväzujú prehodnotiť 

dojednanú odmenu s ohľadom na počet zamestnancov objednávateľa. Odmena podľa bodu 

2.13, bude dohodnutá na základe objednávky. 

 

5.2 Odmena podľa bodu 5.1 je splatná na základe faktúry vystavenej poskytovateľom so 

splatnosťou do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí dohodnutého 

fakturačného obdobia. Fakturačné obdobie podľa tejto zmluvy je kalendárny mesiac.  

 

5.3 Odmena za výkon zdravotného dohľadu podľa článku II. bod 2.13 tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán uvedenou v konkrétnej objednávke objednávateľa a odsúhlasenej 

poskytovateľom (telefonicky, mailom). 

 

5.4 Odmena za preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci zamestnancov vykonávané 

lekárom poskytovateľa podľa článku IV. tejto zmluvy je stanovená Cenníkom preventívnych 

lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

5.5 V odmene sú zahrnuté všetky náklady podľa tohto článku poskytovateľa na vykonanie 

činností podľa tejto zmluvy vrátane dopravných nákladov s výnimkou popísanou v bode 5.3 

tohto článku. 

 

5.6 Ak faktúra nie je vystavená v súlade s právnymi predpismi alebo v súlade s touto zmluvou, 

je objednávateľ oprávnený v lehote splatnosti vrátiť ju poskytovateľovi na prepracovanie. 

Tým prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť 

doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

5.7 Poskytovateľ si môže v prípade omeškania plnenia peňažných záväzkov objednávateľa 

uplatniť u objednávateľa úrok z omeškania v súlade s NV SR č. 21/2013 Z.z. 

 

5.8 Poskytovateľ prehlasuje, že je platcom DPH a že ku odmene, na ktorú sa nevzťahuje 

oslobodenie od DPH v zmysle platných predpisov, bude pripočítaná sadzba DPH. 

 

Článok VI. 

Osobitné ustanovenia 

 

6.1 Poskytovateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti na činnosti, ktoré sú 

predmetom tejto zmluvy. 

 

6.2 Poskytovateľ prehlasuje, že má uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu 

spôsobenú svojou činnosťou. Poskytovateľ je oprávnený za seba poveriť plnením 

jednotlivých alebo všetkých povinností podľa tejto zmluvy tretiu osobu, s čím objednávateľ 

vyslovuje súhlas. Tým nie je dotknutá zodpovednosť poskytovateľa za vykonané činnosti. 

 

6.3 Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi pri výkone predmetu 

zmluvy v rozsahu podľa  platných právnych predpisov. 

 

6.4 Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré v súvislosti s touto zmluvou vzniknú 

objednávateľovi, pokiaľ škoda bola spôsobená nedodržaním právnych predpisov z oblastí, 

ktorých sa týka táto zmluva objednávateľom alebo jeho zmluvným partnerom (alebo sa 

tejto oblasti netýka, ale s ňou súvisí) a poskytovateľ ho na to preukázateľne upozornil. 

Povinnosť preukázateľne upozorniť objednávateľa - sa vzťahuje len na tie prípady, 

o ktorých sa poskytovateľ preukázateľne dozvedel. 
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6.5 Poskytovateľ nezodpovedá ani za škody (priame a nepriame, resp. vyvolané), ktoré 

v súvislosti s touto zmluvou môžu vzniknúť v prípade, ak objednávateľ poverí výkonom 

lekárskej preventívnej prehliadky (zdravotný dohľad) lekára odlišného od lekára 

poskytovateľa alebo v prípade, ak objednávateľ nezabezpečil účasť svojich zamestnancov 

na preventívnych lekárskych prehliadkach vykonávaných poskytovateľom. 

 

6.6 Poskytovateľ sa zaväzuje, že za účelom splnenia povinností podľa tejto zmluvy sa dostaví 

do sídla objednávateľa v termíne vopred dohodnutom s objednávateľom v rozsahu 

nevyhnutnom na plnenie predmetu zmluvy. 

 

6.7 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve objednávateľa, 

čím sa rozumejú skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace 

s podnikom objednávateľa, ktoré majú  skutočnú alebo potenciálnu materiálnu alebo 

nemateriálnu hodnotu, ktoré nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, 

ktoré majú byť podľa vôle objednávateľa utajené a objednávateľ zodpovedajúcim 

spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o 

všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získa v tomto obchodnom vzťahu, najmä o 

spôsobe a systéme práce objednávateľa, o jeho obchodnej politike, a to vrátane  

mlčanlivosti o zákazníkoch objednávateľa, o finančnej situácii a hospodárení 

objednávateľa, o vnútornej organizácii jeho podnikateľskej činnosti a o ďalších 

skutočnostiach, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom dotýkajú objednávateľa.  

 

6.8 Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať a uchovávať osobné údaje zamestnancov 

objednávateľa v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov. 

 

6.9 Poskytovateľ je oprávnený písomne za seba poveriť plnením jednotlivých alebo všetkých 

povinností podľa tejto zmluvy tretiu osobu, s čím objednávateľ vyslovuje súhlas. Tým nie 

je dotknutá zodpovednosť poskytovateľa za vykonané činnosti. 

 

6.10 Poskytovateľ prehlasuje, že má postavenie chránenej dielne, ktoré bolo vydané Úradom 

práce a sociálnych vecí a rodiny v Martine, s pokračovaním a účinnosťou odo dňa  

08.04.2014, pod č.j. A/2010/046792 , (http://www.zdravotka.sk/). 

 

6.11 Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej 

osobe, podľa § 524 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov (Ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. 

Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez 

predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ 

berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon 

udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR. 

 

Článok VII. 

Doba trvania zmluvy 

 

 

7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.. 

 

7.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Túto zmluvu je možné ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) výpoveďou bez udania dôvodu, 

c) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy. 

 

7.3 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa s právom poskytovateľa na 

odstúpenie od zmluvy sa považuje situácia, kedy objednávateľ neuhradil 2 po sebe idúce 

faktúry po lehote splatnosti poskytovateľa podľa článku V. zmluvy. Odstúpenie od zmluvy 

musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane, pričom za 

doručenie sa považuje aj vrátenie zásielky s odstúpením od zmluvy odosielateľovi pre jej 

nedoručenie adresátovi z akýchkoľvek dôvodov.  
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7.4 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany poskytovateľa sa považuje opakované neplnenie 

záväzkov a povinností poskytovateľa podľa tejto zmluvy, a to i napriek písomnému 

upozorneniu zo strany objednávateľa. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu 

a musí byť doručené druhej zmluvnej strane, pričom za doručenie sa považuje aj vrátenie 

zásielky s odstúpením od zmluvy odosielateľovi pre jej nedoručenie adresátovi 

z akýchkoľvek dôvodov. 

 

7.5 Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, pričom za 

doručenie sa považuje aj vrátenie zásielky s výpoveďou odosielateľovi pre jej nedoručenie 

adresátovi z akýchkoľvek dôvodov. Výpovedná lehota je 3 mesiace a plynie od prvého dňa 

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. 

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Osoby, ktoré podpisujú zmluvu prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany 

a zaväzovať zmluvnú stranu svojím podpisom. Podpisujúce osoby sú si zároveň vedomé 

následkov, ktoré nastanú, pokiaľ sa ich prehlásenie podľa predchádzajúcej vety ukáže 

nepravdivým. 

 

8.2 Strany si túto zmluvu prečítali a pochopili, rozhodli sa slobodne, bez akéhokoľvek nátlaku 

a táto zmluva je výhodná pre obe strany na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

8.3 V prípade, že niektoré z ustanovení zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných  

ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú na riešení, 

ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia. 

 

8.4 Táto zmluva sa riadi zákonmi platnými v Slovenskej republike, strany budú všetky 

vzniknuté spory riešiť zmierom a ak nie je možné dosiahnuť zmier, bude spor urovnaný 

kompetentným súdom. Zmluvné vzťahy v zmluve neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a predpismi z oblastí plnenia tejto 

zmluvy. 

 

8.5 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uzatvoriť lem písomnou formou, ako 

dodatok k zmluve.  

 

8.6 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 je pre objednávateľa a 1 pre 

poskytovateľa. 

 

V Sučanoch dňa ................... V Martine dňa ........................... 
 

 

Psychiatrická liečebňa Sučany zdravotka - PZS, s.r.o.,  

Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ Mgr. Gabriela Hvizdáková, MBA, 

 konateľ spoločnosti 

 

                        

 

 

__________________________ __________________________ 

 podpis                  podpis  

 

 

Prílohy : 

Príloha č.1 - Cenník preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci zamestnancov 

zamestnávateľa, 

Príloha č.2 – Zoznam zamestnancov objednávateľa 
 


