
Zmluva o poskytovaní služieb 
Uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka ( zmluva o dielo ) 

uzatvorená medzi 

 

                    dodávateľ:                                                                        odberateľ: 

 

           Jozef Vadovič – VADAS                   Obec Dubová    

Adresa:          919 09 Bohdanovce n/T 303       Adresa:      900 90 Dubová, Hlavná 39     

Zastúpená:     Jozef Vadovič, majiteľ                  Zastúpená: Ľudovít Ružička, starosta obce    

IČO:            37 569 091                                     IČO:          00304735     

IČ DPH:         SK1020111455                              DIČ :  2020662083        

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

    Výkon samostatnej činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 5 zákona  

    č. 355/2007 Z. z. dodávateľským spôsobom  u zamestnávateľa, ktorého zamestnanci   

    vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 – spracovanie a vedenie predpísanej  

    dokumentácie. 

 

II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Dodávateľ je povinný: 

  

  a) plniť uvedené výkony a školenia podľa článku I. odst. 1 v plnom rozsahu v objektoch 

       a prevádzkach odberateľa uvedených v tomto článku písm. b  

 

    b) zoznam objektov a prevádzok:  Obecný úrad Dubová, Základná škola Dubová,  

                                                            Materská  škola Dubová, 

 

2. Odberateľ je povinný. 

   

  a) informovať dodávateľa o stavebných zmenách v objektoch, v technologických zariadeniach     

        a procesoch, komunikáciách a o organizačných zmenách v organizácii o nových pracovných     

        činnostiach  pred ich začatím resp. nezačať túto činnosť bez vyjadrenia dodávateľa, pričom  

        za prípadné škody vzniknuté odovzdávaním  nesprávnych a neúplných informácií zo strany   

        odberateľa dodávateľ neručí,        

 

  b) prizývať dodávateľa ku kontrolám a  vytvárať dodávateľovi v organizácii dostatočné  

        primerané podmienky na vykonávanie činnosti.  

 

            III. 

Cena vykonanej práce 

 

Spracovanie a aktualizácia dokumentácie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 

 

Od 15. 10. 2016 do 31. 1. 2017 je dohodnutá touto zmluvou v sume  

 

160 EUR bez DPH 

192 EUR s DPH 

 

 

 



 

 

 

VI. 

Spôsob platenia 

 

1. Dodávateľ vystaví faktúru odberateľovi za uplynulé štvrťročné obdobie. 

2. Odberateľ je povinný zaplatiť za vykonané práce dodávateľovi zmluvnú cenu na základe 

fakturácie v lehote, ktorá je uvedená ako doba splatnosti na faktúre. 

 

V. 

Doba a platnosť zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodávateľ neručí za škody, penále a iné finančné postihy odberateľa, ktoré boli spôsobené 

neplnením úloh, neodstránením resp. neriešením nedostatkov vyplývajúcich alebo uvedených 

v zápisoch z preventívnych prehliadok v oblasti pracovnej zdravotnej služby.   

2. Dodatkom k zmluve je fotokópia  osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti 

pracovnej zdravotnej služby. 

3. Zmluvu môže vypovedať písomne každá zo zmluvných strán bez udania dôvodu, 

s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho 

mesiaca, v ktorom zmluvná strana doručila druhej strane výpoveď. 

4. V prípade nesplnenia zmluvných povinností jednej zo zmluvných strán, má druhá právo 

vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou  po uplynutí 14. dňa od doručenia písomného 

upozornenia na neplnenie povinností. 

5. Všetky   zmeny   a   doplnky   k  tejto  zmluve  je  možné  uskutočniť  písomnou   formou 

po vzájomnej dohode a podpísaním splnomocnených zástupcov zmluvných strán. 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden. 

 

 

 

Dňa 15. 10. 2016 

 

 

 

Podpísané v.r.        Podpísané v.r.  

……………………………………                                           ………………………………… 

      dodávateľ         odberateľ                                                                                       


