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ZMLUVA NA ZABEZPE ČENIE NIEKTORÝCH ČINNOSTÍ 
PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY  

uzavretá podľa § 269 ods.2 z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
 
Zmluvné strany 
1. Objednávateľ:    Obec Novačany  
Zastúpená:  Ing. Ján Štrbík , starosta obce 
Sídlo:   Obecný úrad, Novačany 144, 044 21 Šemša 
IČO:   00324523 
IČ DPH:  nie je platiteľom DPH 
DIĆ:    2020746145   
Bankové spojenie: VÚB, a. s.  
Číslo účtu:  5126542/0200                                                                                      
(ďalej ako „odberateľ“) 
                                                                                                                                          
2. Poskytovateľ: EVIL, s.r.o.   
Zastúpená:      PhDr. Ján Mihal - konateľ spoločnosti 
Sídlo:   Poľská č. 4, 040 01  Košice 
IČO:    36 182 931 
IČ DPH:   SK 2020044818                                                                                                                          
Bankové spojenie:  TATRA BANKA, a. s. 
číslo účtu:   2623110897 
Zápis v OR:  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, 
   vložka č. 10224/V 
(ďalej ako „dodávateľ“) 
 
 

1. Predmet zmluvy 
 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je  zabezpečovanie niektorých činností (zadefinovaných 
v cenovej ponuke) pracovnej zdravotnej služby formou bezpečnostnotechnickej služby pre 
zamestnancov, ktorý vykonávajú práce zaradené do prvej a druhej kategórie v zmysle zákona 
355/2007 Z. z. 
 

2. Povinnosti objednávateľa 
 

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať v plnej miere s poskytovateľom pri riešení úloh 
zdravotného dohľadu a  ustanoví kontaktnú osobu, ktorou je riaditeľ MKP alebo nim 
poverená osoba. 
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi vstup pod dozorom do všetkých 
priestorov, ako aj oboznámiť ho s dokumentmi súvisiacimi s predmetom zmluvy. 
4. Cena a fakturácia 
4.1. Cena je dohodnutá vo výške 10,00 EUR +  DPH mesačne, ktorá bude uhrádzaná  
v štvrťročných platbách pričom  DPH bude účtované v zmysle platných daňovo právnych 
predpisov.  
4.2. V cene podľa bodu 4.1. sú zahrnuté : 
4.2.1. Prevádzky objednávateľa : Zakladaná škola, materská škola + Obecný úrad vrátane 
kultúrneho domu. V prípade zmeny počtu prevádzok má poskytovateľ právo predložiť novú 
cenovú ponuku, v ktorej budú vyčíslené zmeny. 
4.2.2. Cena zahŕňa aj cestovné náklady. 
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4.2.3. Podkladom pre fakturáciu je odvolávka na túto zmluvu. 
4.3. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra musí 
mať náležitosti daňového dokladu.  V prípade, že faktúra nespĺňa náležitosti daňového 
dokladu je objednávateľ oprávnený vrátiť takúto faktúru poskytovateľovi. Nová lehota 
splatnosti začína plynúť opätovným doručením opravenej faktúry. 
4.4. Za každý deň omeškania platby, za riadne zrealizované plnenie zhotoviteľa, ktoré trvá 
dlhšie ako 30 pracovných dní, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok vo výške 0,05 % z 
nezaplatenej pohľadávky. 
 

3. Čas a miesto plnenia 
 

5.1 Služby budú poskytované priebežne od dátumu podpisu zmluvy oboma zmluvnými 
stranami.  
5.2 Prítomnosť poskytovateľa na pracoviskách  uvedených v bode 4.2.1 bude len v 
pracovnom čase, t.j. od 8:00 hod. do 18:00 hod.  
 

4. Záverečné ustanovenia 
 

7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú  od nadobudnutia jej účinnosti,  
7.2 Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede. 
7.3 Okamžité odstúpenie od zmluvy môže urobiť ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípade, 
že niektorá zo zmluvných strán hrubo poruší podmienky stanovené touto zmluvou a 
porušujúca strana neurobí nápravu po písomnom upozornení do 14 dní od doručenia 
upozornenia. 
7.4 Všetky následné zmeny vzťahujúce sa k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej 
forme a podpísané oboma zmluvnými stranami. 
7.5 Zmluva bola vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých jednu obdrži poskytovateľ a 
jednu objednávateľ.  
7.6 Zmluva je platná dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.  
7.7 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a je účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia.  
7.8 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, uzavreli ju 
slobodne, vážne, nie v tiesni alebo za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju 
podpisujú. 
 
 
V Košiciach dňa : 30.12.2014                            V Nováčanoch   dňa : 30.12.2014 
 
 
 
 
 
..................................................................   .................................................................. 
             poskytovateľ                            objednávateľ 
            Viliam Mihal                                                                        Ing. Ján Štrbík 
Konateľ spoločnosti  EVIL, s.r.o.                                           Starosta obce Nováčany 
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