
Zmluva č. ÚEZ: ....................../2018
o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a § 30 nasl. zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

(ďalej v texte aj ako „zmluva“)

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu IBAN: SK 08 5600 000 000 1800347007
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Poskytovateľ:
so sídlom / s miestom podnikania:
zastúpený:
IČO:
Oprávnenie na výkon PZS:
bankové spojenie:
číslo účtu IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaný v:

(ďalej len „Poskytovateľ“)
(Objednávateľa a Poskytovateľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok I. Všeobecné ustanovenia

1. Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ je podľa § 30 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon 355/2007") povinný zabezpečiť pre svojich
zamestnancov zdravotný dohľad, ktorý je tvorený dohľadom nad pracovnými podmienkami a
posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu a vzhľadom k tomu, že Poskytovateľ je osoba,
ktorá má vydané oprávnenie na vykonávanie činností pracovnej zdravotnej služby č.
................................................ vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky
v Bratislave dňa ........................................ a má vydané povolenie na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia, resp. má uzavreté platné zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti v rámci Slovenskej republiky a je plne spôsobilý zabezpečiť pre Objednávateľa
splnenie povinností uvedených v ustanoveniach § 147 ods. 1 Zákonníka práce a ustanoveniach
zákona 355/2007 sa zmluvné strany dohodli na uzavretí zmluvy o poskytovaní pracovnej
zdravotnej služby (ďalej aj ako „zmluva PZS"), aby ňou upravili vzájomné práva a
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povinnosti v súvislosti so zabezpečovaním zdravotného dohľadu na pracoviskách
Objednávateľa.

2. Objednávateľ zamestnáva zamestnancov cca v počte do .... osôb, ktorých práce sú v zmysle
zákona zaradené do prvej a druhej kategórie (ďalej len „zamestnanci“). V zmysle § 30a ods. 4
písm. zákona má Objednávateľ záujem zabezpečovať vykonávanie pracovnej zdravotnej
služby pre zamestnancov dodávateľským spôsobom prostredníctvom Poskytovateľa.

Článok II. Predmet zmluvy a obsah plnení poskytovateľa

1. Poskytovatel' sa na jednej strane zaväzuje pre Objednávateľa zabezpečiť odborné a
poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného
dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej
spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré
sú bližšie špecifikované v ďalších bodoch tohto článku, pričom Objednávateľ sa na druhej
strane zaväzuje zaplatiť za to Poskytovatelovi odmenu vo výške a za podmienok uvedených
ďalej v tejto zmluve PZS.

2. Poskytovateľ zabezpečí pre Objednávateľa výkon pracovnej zdravotnej služby (ďalej aj ako
„PZS“) v nasledovnom rozsahu:

a. Vykonanie analýzy rizík, ktoré zahŕňa obhliadku všetkých pracovísk Objednávateľa
pracovným lekárom, resp. verejným zdravotníkom PZS s cieľom posúdenia a
zhodnotenia zdravotných rizík na základe identifikácie nebezpečenstiev z
chemických, fyzikálnych, biologických, psychologických faktorov práce a
pracovného prostredia na pracoviskách Objednávateľa, vypracovanie záznamu z
obhliadky s návrhom opatrení, posudku o riziku, spracovanie kategorizácie
pracovných činností a návrhu rozsahu preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu
k práci pre zamestnancov v zmysle platných právnych predpisov a to v lehote do
šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

b. Realizácia periodickej analýzy rizík PZS, ktorá zahŕňa obhliadku všetkých pracovísk
Objednávateľa pracovným lekárom, alebo verejným zdravotníkom PZS, posúdenie a
zhodnotenie pracovných rizík s cieľom aktualizácie kategorizácie pracovných
činností, resp. návrhu rozsahov preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k
práci pre zamestnancov; v zmysle platných právnych predpisov.

c. Kontinuálne poskytovanie činností pracovnej zdravotnej služby predovšetkým v
nasledovnom rozsahu:
1. dohľad nad stavom pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia

zamestnancov,
2. hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsobu vykonávania práce

z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
3. zisťovanie expozície zamestnancov voči faktorom práce a pracovného prostredia

a ich možné kombinované účinky na zdravie zamestnancov,
4. hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,

resp. príprava návrhov na zníženie, resp. odstránenie tohto rizika pre
Objednávateľa,

5. poskytnutie poradenstva na prispôsobovanie práce a pracovných podmienok
zamestnancom z hľadiska ochrany ich zdravia,

6. poskytnutie poradenstva Objednávateľovi a jeho zamestnancom v oblasti
plánovania a organizácie práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania
pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany ich
zdravia,

7. poskytnutie poradenstva Objednávateľovi a jeho zamestnancom pri ochrane
zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo
technológií, ktoré sa používajú, alebo sa plánujú používať,

8. poskytovanie poradenstva Objednávateľovi a jeho zamestnancom v oblasti
ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie práce,
psychológie práce a ergonómie,



3

9. spolupráca pri vypracovaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov,
na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a
technológií zo zdravotného hľadiska,

10. spolupráca pri organizovaní systému prvej pomoci,
11. zdravotno - hygienické konzultácie pre potreby Objednávateľa,
12. určovanie profesií pre účely rekondičných pobytov vo vzťahu k vykonávanej

práci vrátane ich náplne v spolupráci s Objednávateľom a účasť na zabezpečovaní
rekondičných pobytov podľa osobitných predpisov,

13. spoluúčasť pri organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na
poskytovanie prvej pomoci, resp. psychickej prvej pomoci,

14. spoluúčasť pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy zamestnancov v
oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie,
psychológie práce a ergonómie,

15. v prípade potreby komunikácia s miestne príslušným orgánom verejného
zdravotníctva v rozsahu PZS.

16. vypracovanie písomných posudkov a záznamov v súlade s príslušnými ust.
zákona 355/2007

d. Činnosti podľa predchádzajúceho ustanovenia sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať
Objednávateľovi aj telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 17.00 hod.;
pokiaľ z povahy vykonávaných činností vyplýva nutnosť písomného stanoviska
(postačí e-mailom). Poskytovateľ sa zaväzuje toto vypracovať a Objednávateľovi
zaslať v lehote do dvoch (2) pracovných dní odo dňa písomného vyžiadania takéhoto
stanoviska zo strany Objednávateľa (postačí e-mailom).

e. Poskytovateľ zabezpečí školenie „Zásady poskytovania prvej pomoci" podľa § 40 ods.
24 zákona č. 578/2004 Z. z. v spojení s vyhláškou č. 398/2010 Z.z. pre
Objednávateľom vybratých zamestnancov (v počte 10-12 osôb) v rozsahu najviac 4
hodín) a zahŕňa teoretickú a praktickú časť. Termín a miesto určí Objednávateľ
najneskôr 5 pracovných dní pred jeho uskutočnením (postačí e-mail).

f. Komplexné pracovno-lekárske vyšetrenia na základe jednotlivých objednávok v
nasledovnom rozsahu:
Poskytovateľ vykoná posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vykonaním
pracovno-lekárskeho vyšetrenia zamestnancov na základe Objednávateľom
poskytnutých podkladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach
zamestnanca a výsledkov hodnotenia zdravotných rizík. Jedno  komplexné pracovno-
lekárske vyšetrenie bude zahŕňať:

1. vyšetrenie EKG so zhodnotením,
2. odber biologických materiálov a ich analýz,
3. komplexné oftalmologické vyšetrenie,
4. vystavenie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú prácu

v lehote do 14 pracovných dní od vykonania pracovno-lekárskych vyšetrení.
Kapacitu pre vykonávanie komplexného pracovno-lekárskeho vyšetrenia  vo vzťahu k
práci zabezpečí Poskytovateľ na jednom mieste v Bratislave, pokiaľ je to možné aj
v jeden deň. V opačnom prípade  znáša vzniknuté cestovné náklady Poskytovateľ,
resp. zabezpečuje dopravu na vlastné náklady. Komplexné pracovno-lekárske
vyšetrenie musí byť poskytnuté vo vopred dohodnutom čase.

Článok III. Práva a povinnosti poskytovateľa

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre Objednávateľa pracovnú zdravotnú službu v súlade s
príslušnými právnymi predpismi a v súlade s oprávnenými požiadavkami Objednávateľa.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa
predmetu plnenia tejto zmluvy, ako aj o všetkých informáciách, o ktorých sa Poskytovateľ dozvie
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na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením. Záväzok mlčanlivosti podľa
predchádzajúcej vety platí tak počas doby trvania tejto zmluvy, ako aj po jej ukončení.

3. Ak Poskytovateľ poruší svoje záväzky zakotvené v tejto zmluve a v priamej príčinnej súvislosti s
takým porušením Objednávateľovi vznikne škoda, Poskytovateľ za ňu zodpovedá v plnom
rozsahu, okrem prípadu, keď porušenie záväzkov Poskytovateľa bolo spôsobené okolnosťami
vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá
nastala nezávisle od vôle Poskytovateľa a bráni mu v splnení jeho povinností, ak nemožno
rozumne predpokladať, že by Poskytovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo
prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal.

4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorú Objednávateľ utrpí v dôsledku toho, že nedodržal
alebo neakceptoval písomné návrhy dané mu zo strany Poskytovateľa.

5. Poskytovateľ je povinný uzatvoriť s Objednávateľom zmluvu o spracúvaní osobných údajov
najneskôr v lehote do 5 pracovných dní odo dňa platnosti tejto zmluvy.

Čl. IV. Práva a povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi pri plnení jeho záväzkov podľa tejto zmluvy
všetku potrebnú súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo o poskytnutie súčinnosti
Poskytovateľ Objednávateľa písomne požiada.

2. Objednávateľ je ku dňu podpisu tejto zmluvy v SR zamestnávateľom s počtom ....... zamestnancov
na .............. pracoviskách.

3. Objednávateľ je povinný:
a. odovzdať Poskytovateľovi na požiadanie všetky informácie a doklady, ktoré sú

nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy. Súčasne sa zaväzuje spolupracovať s
Poskytovateľom a umožniť mu vstup do objektov počas pracovných hodín po
vzájomnom dohovore, vždy za prítomnosti Objednávateľa alebo v prítomnosti
Objednávateľom určenej osoby;

b. informovať písomne Poskytovateľa o všetkých podstatných zmenách z hľadiska
zabezpečenia predmetu plnenia zmluvy napr. po každej zmene v počte zamestnancov
a ich pracovnom zaradení;

c. vysielať svojich zamestnancov na pracovno-lekárske vyšetrenia pracovno-lekárske
vyšetrenia vo vzťahu k práci a plniť ďalšie povinnosti v záujme prevencie a ochrany
zdravia;

d. zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých termínov pracovno-lekárskych vyšetrení vo
vzťahu k práci. Termíny je možné telefonicky zmeniť alebo zrušiť najmenej 1 deň
pred dohodnutým termínom jej vykonania. Pre skupiny zamestnancov (nad 5)
najmenej 3 dni pred dohodnutým termínom vykonania;

e. uhradiť Poskytovateľovi včas a v plnej výške cenu všetkých služieb poskytovaných na
základe tejto zmluvy a na základe jednotlivých objednávok;

Čl. V. Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli ceny za jednotlivé plnenia poskytované Poskytovateľom na základe
tejto zmluvy vo výške podľa cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.
1).

2. Poskytovateľ bude pracovno-lekárske vyšetrenia realizovať až po vystavení príslušnej
objednávky, ktorej prílohou bude aj zoznam zamestnancov, ktorých sa pracovno-lekárske
vyšetrenie bude týkať.

3. Poskytovateľ vystaví faktúru Objednávateľovi jednotlivo za poskytnuté služby až po realizácií
jednotlivých plnení podľa tejto zmluvy v zmysle jednotlivých objednávok .
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4. Doba splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej prevzatia a dňom zaplatenia faktúry je deň, kedy je
fakturovaná suma odpísaná z účtu Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje po riadnom
ukončení dohodnutých prác a služieb,  zaplatiť vystavenú faktúru prevodným príkazom. Cena za
uvedené služby sa stanoví podľa tejto zmluvy.

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude po stránke vecnej
alebo formálnej správne vyhotovená, Objednávateľ ju vráti Poskytovateľovi na prepracovanie a
nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia prepracovania faktúry Objednávateľovi.

6. Preddavky na jednotlivé objednávky Objednávateľ neposkytuje. Zmluvné strany sa zároveň
dohodli, že Poskytovateľ nie je oprávnený ceny uvedené v Prílohe č. 1 jednostranne navýšiť.

7. Poskytovateľ sa zaväzuje lekárske posudky ako aj ďalšie písomnosti vyplývajúce z jeho
nemedicínskej činnosti – protokoly o priebežnom šetrení, posudky o riziku a pod.  doručiť
Poskytovateľovi spolu s príslušnou faktúrou.

Čl. VI. Zmluvné pokuty

1. Ak Poskytovateľ nedodrží termín plnenia uvedený v objednávke predmetu tejto zmluvy viac ako
tri pracovné dni oproti vzájomne dohodnutému termínu plnenia, je povinný zaplatiť
Objednávateľovi na základe písomnej výzvy zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny služieb
uvedených v príslušnej Objednávke za každý deň omeškania. Nárok na náhradu škody týmto nie
je dotknutý.

2. V prípade, že Objednávateľ nedodrží termín splatnosti faktúry podľa Čl. V. je povinný zaplatiť
Poskytovateľovi zákonný úrok z omeškania z dlžnej čiastky, a to za každý deň omeškania.

3. V prípade sankcií uložených Objednávateľovi orgánmi štátneho odborného dohľadu z dôvodu
nesplnenia povinností, bude Poskytovateľ povinný uhradiť Objednávateľovi čiastku
zodpovedajúcu vo výške majetkovej sankcie uloženej takýmto rozhodnutím v tom prípade, ak
Objednávateľ nebol včas a preukázateľne písomne informovaný o nedostatkoch. Poskytovateľ
sa zaväzuje tieto sankcie uhradiť najneskôr do 15. dňa od doručenia oznámenia Objednávateľa o
vykonateľnosti takéhoto rozhodnutia.

4. Poskytovateľ sa zbaví zodpovednosti za sankcie uvedené v bode 3 tohto článku, ak preukáže, že
Objednávateľ včas alebo vôbec nesplnil písomné odporučenia Poskytovateľa alebo nesplnil
svoje povinnosti Čl. IV. tejto zmluvy.

Čl. VII. Lehoty plnenia

1. Poskytovateľ je povinný dodržať lehoty uvedené v Čl. II tejto zmluvy pokiaľ v tejto zmluve nie
je stanovené iné.

2. Poskytovateľ je povinný vykonať/zabezpečiť kurz podľa Čl. II bod 2.e v lehote do piatich
mesiacov od účinnosti tejto zmluvy.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pracovno-lekárske vyšetrenia podľa ČL. II bod 2.f bude
vykonávať/zabezpečí ich vykonávanie v priebehu celej doby trvania tejto zmluvy a zároveň sa
zaväzuje, že s pracovno-lekárskymi vyšetreniami začne najneskôr do mesiaca od účinnosti
zmluvy.

Čl. VIII. Doba platnosti zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – na tri roky odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania finančných prostriedkov vo výške 15.000,-
€ vrátane DPH.

2. V prípade nevyčerpania finančného limitu (15 000,00 EUR vrátane DPH) a záujmu
Objednávateľa o pokračovanie v tejto zákazke, po následnom doručení tejto písomnej
informácie Objednávateľa Poskytovateľovi, tento sa zaväzuje, že zmluva sa na základe
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písomného číslovaného dodatku predĺži o dobu 1 roka za dodržania zmluvných cien.
Objednávateľ písomne oznámi túto skutočnosť minimálne 1 mesiac pred uplynutím doby, na
ktorú sa zmluva dojednala.

3. Pred uplynutím doby dohodnutej v bode 1 táto zmluva môže zaniknúť:
a. vzájomnou dohodou zmluvných strán,
b. písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu; pričom

výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho
po doručení písomnej výpovede druhej strane,

c. odstúpením od zmluvy a to v prípade, ak Poskytovateľ porušil povinnosti dohodnuté v
tejto zmluve,

d. odstúpením od zmluvy na strane Objednávateľa z dôvodu zánikom Poskytovateľa,
e. odstúpením od zmluvy na strane Objednávateľa z dôvodu zániku oprávnenia

Poskytovateľa na poskytovanie pracovnej zdravotnej služby.
4. Zánik podľa bodu 3 písm. d) a e) tohto článku je Poskytovateľ povinný oznámiť písomne

Objednávateľovi ihneď ako sa o tejto skutočnosti dozvie.
5. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhému

účastníkovi zmluvy.

Čl. IX. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a zákona o slobodnom
prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov)  v  spojení  s
ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a ustanoveniami § 47a Občianskeho
zákonníka.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných
strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto
zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
(internetovej stránke) Objednávateľa najskôr však k účinnosti zmluvy o spracúvaní osobných
údajov. V prípade, že Poskytovateľ neuzatvorí s Objednávateľom zmluvu o spracúvaní
osobných údajov táto zmluva stráca platnosť.

3. Povinnosť viesť zdravotnú dokumentáciu ukladá Poskytovateľovi zákon č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky, vzdanie sa práv a iné doplnky požadované alebo
povolené k tomu, aby boli dané podľa tejto zmluvy musia mať písomnú formu a môžu sa
uskutočniť ktorýmkoľvek z ďalej uvedených spôsobov:

a. osobným doručením,
b. alebo doporučeným listom.

Správy budú dané príslušnej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na
adresu, ktorá bude zmenená príslušným dodatkom k zmluve.

5. V prípade, ak by sa niektoré súčasné alebo budúce ustanovenia tejto zmluvy stali v budúcnosti
buď úplne alebo čiastočne neplatnými, platnosť ostatných ustanovení zmluvy ostáva
nedotknutá. Tak isto sa bude postupovať i v prípade, ak sa objaví ustanovenie chýbajúce v
zmluve. Namiesto neplatného ustanovenia alebo za účelom doplnenia chýbajúceho ustanovenia,
bude použitá zmluvná úprava, ktorá, pokiaľ to právo umožní, bude použitá a interpretovaná vo
význame, ktorý bude čo najbližší úmyslu zmluvných strán, resp. možnému úmyslu zmluvných
strán s ohľadom na zmysel a účel tejto zmluvy, tak ako vyplývajú z tejto zmluvy.

6. Pokiaľ bude niektoré ustanovenie zmluvy prehlásené za neplatné alebo neúčinné a
nevymáhateľné, tak také rozhodnutie neovplyvní platnosť a vymáhateľnosť akéhokoľvek iného
ustanovenia tejto zmluvy. Všetky zostávajúce ustanovenia tejto zmluvy zostanú v plnej platnosti
a účinnosti a také neplatné ustanovenie, bude pokiaľ je to možné, upravené, aby mohlo byť
aplikované po písomnej dohode zmluvných strán a to v záujme dosiahnutia zámeru zmluvných
strán sledovaného touto zmluvou.
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7. Objednávateľ aj Poskytovateľ sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,
ktoré majú povahu obchodného tajomstva, pokiaľ sa o nich dozvedia v súvislosti s plnením tejto
zmluvy a utajovať údaje o prevádzkových a priestorových pomeroch Objednávateľa počas
platnosti zmluvy, ako aj po ukončení platnosti zmluvy.

8. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia Obchodným
zákonníkom v znení neskorších predpisov, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike.

9. Zmluvu je možné meniť a doplniť len formou písomného číslovaného dodatku, ktorý sa po
podpise zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

10. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) exemplároch s tým, že Objednávateľ obdrží štyri (4)
rovnopisy a Poskytovateľ obdrží dva (2) rovnopisy zmluvy.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola
uzatvorená na základe ich pravej a slobodnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú.

12. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť druhej strane každú zmenu údajov
uvedených v tejto zmluve, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie povinností zmluvných strán a na
dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

13. Ak Poskytovateľ poverí výkonom činnosti podľa tejto zmluvy tretie osoby, zodpovedá za výkon
týchto činností v plnom rozsahu tak, ako by ich vykonal sám.

14. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí:
Príloha č. 1 –Cenník plnení poskytovaných služieb na základe tejto zmluvy

V Bratislave, dňa .............................. V Bratislave, dňa  ..............................

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

   Mgr. Rudolf Kusý
         s t a r o s t a


