
ZMLUvA o sPoLuľnÁcl
o poskytovaní zdrar'otných vyšetrení-v rálnci pracovnej zdravotnej sluŽbyv zmysle zákonov č.. l24DaO6 Z.z. a zoglzool Z.z. o Bo7',č" 355/Ż0a7 Z'z' a I32l20lO Z'z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného ,jľauia, v zmysleVyhtášky Ministeľstva zdra'otníctva SR _l''*ĺiu;.._.Iłrĺunych prehliadok vo vzt,ahu k

pracl a
podl'a $ 269 ods. 2 občianskełlo zákonníka.

uzavľetá medzi zmluvný'nli stľananri :

MEDILIP, s.r.o.

Nám. sv. Františka 8A, 84l 04 Bratislava
MUDr. Peter Lipovský _ konatel'
48054887
2120042518
SK I 0 1 l 00000000Ż944465103

obchodný ľegister okľesného súdu Bratislava I, oĺ]diel Sro, vloŽka č. 102626/8

( d'clle.i len poskyĺovuĺel')

Poskytovatel' :

Sídlo:
Zastúpená:
ICO :

DIČ:
IBAN:

objednávatel'
Síĺjlo:
Zastúpený :
ICO :

DIČ:
II}AN:

( tĺ'clle.i l ełl obj eclncil,clĺ e l' )

Obec Miloslavov
Miloslavov l8 ĺ . 900 42 Miloslavov
Milan Bad'anský' starosta obce
00304948
2020662182
sK58 0200 0000 0028 4551 4758

a

fáto znrluva o spolupľáci sa uzatr'áľa za účelom vzĺjonlnej podpoľy zmluvných strán priposkytovanĺ zdravotnej starostlivos,i 
.1:9:luotných "ýtonou na základe poŽiadavky -objcdnávky objednávatel'a s ĺ-irmou Mt]DI[,IP s.r.ó.

Vzoľ tabul'ky _ ob.iednávky zclravotnýclr výkonov je Príloha č' 1 k zmluve a tvorí nedelitel,núsúčast'.

I.
I'ľedmet a účel zmluvy

II.
Pľĺĺva a povinnosti zmluvných strán

l ) I)oskytovatel' sa 
;z1va3uie , že objednávatel'ovi vykoná poŽadované odbonre lekáľske

^ 
vyšetľenia rra posúdenię zdľavotnej spôsobilosti na i'e.u;.ľ,o zamestnancom.2) objednávatel' vyšpecilikuje potľebné vyšetrenia pré jednotlivých zamestnancov na zákla<leauditu kategorizácie pracovných činnostĺ a ;;Ii. poŽiadavky Pľíloha č. l.v elektľonickej forrne (prostľedníctvom emailu) do finny MEDILIP s.r'o. Kontaktná osobaobjednávatel'a pľedloŽí tabul'ku s potrebnými vysetráiami Poskytovatel,ovi a dohodnes ním ternríny vyŠetrení'



3) Poskytovatel' bude 
. 
vykonávat' objcdnané lekárske vyšetľenia v mieste výkonu svojej

ambulancie v Miloslavove-AlŽbetin Dvor l81 (budova obecného úradu, zadný vchod)
4) I'oskytovatel' po vykonaní objednanej lekárskej pľehliadky zasle ou;ednávatel,ovi

Vypracovanú záverečnú lekársku spľávu o zdravotnom stave kiienta vo vzt'aliu k práci.
5) objednávatel' sa zav'azuje za poskytnuté zdravotné výkony zaplatit' Poskytovatel,ovi

dohoclnutú cenu podl'a tejto zmluvy.

ITI.

l) Cemík dohodnu-,ý"t'- ,o,.u'[iľ,|Jl'" irľJ:l*":11'"ľ'::-J"skytnuté sluŽby sú uvedené
v Prílohe č. 2' ktorá tvoľí nedelitel'nú súčast' tejio zmiuuy. C.noué poimienky budú
prejednávané jeden kľat v ľoku - pred koncom kaĺendámeho roka. Ak ńedôjde k zmene,
zostávajú platné dohodnuté cenové podntienky pľe celý nasledujúci kalendárny rok.2) Każ'dá zmena ceny musí byt' vykonaná formou písomnéhó dodatku k tejto zmluve
s platnost'ou min. l kalendárny rok a musí byt'podpísaná obidvoma zmluvnými stranami.3) Poskytovatel' bud_e fakturovat' objednávateŕovi je^dnotlivé realizované zdľavotné výkony
na základe objednávky vždy na konci mesiaca. objednávka musí obsahovat, meno
zamestnanca, pľesné vyŠpeciĺikovanie lekáľskych piehliadok. K faktúre musí byt,
pľiloŽený odsúhlasený zoznam vyšetrcných osôb v dańom období s popisom zdravotnýóh
výkonov. Faktúra - daňor'ý doklad bude so splatnost'ou 30 dní odo dia vystavenia'4) objednávatel' nrá pľávo kontrolovat' vyfakturovanú sunlu Za vyšetrenia u vykázaných
osôb ako aj preverovat'spokojnost'klientov s vykonanými zdľavotn1imĺ vyšetreniami.

5) objednávatel' je povinný uhradit'Íäktťrru v iehote splainosti.

lv.
Osobitné dojednania

l) objednávatel' aj Poskytovatel' Sa zaväzuju zachovávat' mlčanlivost' o všetkých
skutočnostiach. o ktoľých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti.?) objednávatel'aj Poskýovatel' sa dohodli, Že obsah tejto żmluvy ako aj d'alšie informácie
sú dôverné a nenrôžtl ich potlŽit' na individuálne potieby'

3) Informácie súr'isiace s vyhodnotením zamestnanôov na spôsobilost'výkonu povolania
môŽu zľnluvné strany poskytnút'len vedeniu spoločnosti zmluvnej fi*y.4) Zmluvné stľany si navzájom zodpove dajű zi škody, ktoré spôsobia iruhej zmluvnej
strane nedodrŽaním tejto zmluvy alebo zavineným konaním álebo opomenůtím jednej
zo anluvných stľán'

v.
Doba platnosti

Zmluva sa uzatváľa na dobu neuľčitťr.r)
2)

-11

Platnost' zrnluvy n'ložno ukončit' písomnou uýpoved'ou jednej zo zmluvných strán.
Výpovedná lehota sú 3 mesiace a začína plynút' prvým dňorrr mesiaca nasledujúceho
po doľučení písomnej r'ýpovede druhej zmluvnej stiané'
Zmeny a doplnky zmlur.'y je možné dohodnút' výlučne písonrne po dohode oboch
znrluvných strán vo foľme dodatkor' ku zmluve.
od tejto zmlur'y môŽe odstúpit' ktorákol'vek zo zmluvných strán v prípade
opakovaného hĺubého porušenia zmluvných povinností. Zmluvné stľany sú iovinnésa písomne informovat'o hľubom a opakovanom poľuŠení zmluvných povirrností.
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4)



s) Za hľubé poľušenie zmluvných povinnostĺ sa povaŽuje porušenie článkov I[., III.

tejto zmluvy.
Zmluva nadobrida platnosť dňom podpisu zmluvy a účinnost' nasledujúci deň

po zveĘnení na webovom sídle objednávateľa (www.miloslavov.sk).
6)

VII.

Záverečné ustanovenia

l) Zmluvné stľany sa zaväzujú, Že si budú vzajomne nápomocné pri dosahovaní účelu

predmetu tejto zmluvY.
Ż) V prípade, Že niektoľé ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neúčinné alebo' 

nevymáhateľné, zostávajri ostatné ustanovenia tejto zmluvy účinné. Zmluvné stľany

.u 
-^uzĺ"uiĺ' 

nahĺadit' neúčinné alebo nevymáhatel'né ustanovenia inými, účinnými

a vymáhateľnými.
3) Zľnluva je vyhotovená v dvoch origináloch, jeden originál obdrží poskytovatel' a dľuhý

originál obdrží objednávatel'.
4) obi zmluvné stiany svojimi podpismi potvrdĄú, Že ustanoveniam tejto zmluvy

porozumeli ěo do otsahu l .o''áhu, tieto vyjadľujú ich slobodnú vôľu a zaväzuj'ť) sa ich

dobrovoľne plnit'.

Prĺlohy:
Príloha č. l _ PoŽiadavka - objednávka zdravotníckych výkonov pre zmluvnú fiľmu

objednávatel'a
Príloha č. 2 - Cenník odborných výkonov v rámci preventívnych lekárskych prehliadok

v .,i.:.:'i.:i,..r..t......, dna: .;...i..,l.ii
ť1ĺ v;v,4.rxvť oĺ_. o'ĺ ŻJ/1 ł

v ........... dňa:

a

t poskytovateľ
MUDr. Peteľ Lipovský

MEDILIP s.r.o.obce

a
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o vstupná
o peľiodická
o výstupná
o pľi preľadení ńa inú prácu

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Pracovisko

Posúdenie zdľavotnej spôsobilosti pre pľáce:
Zamestnávatel' označí požadovanú prehliadku.

Žiađost' o vykonanie lekáľskcj pľehlĺaĺlky
Príloha č. l

SCHOPNÝ NESCHoPNÝ

Samostatné viazanie bremena na nosné prostriedky
vyhľad' ZZ, STN 27 0143, viazačský preukaz skupiny C/a

Samostatné obslulrovanie vyhradené ZZ ovládané zo
zenre. zdvíhadlá' pojazdné zdvíhadlá, pásové' STN 27
0143. preukaz obsluvatel'aZZ skupiny A/a, Bla,Blb

Prevádzka technického zariadenia, vyhláška č. 7 |8lŻ0O2
Z.z. 8

obsluha a údrŽba tl nádob stabi

Vodič vozíkov sTN 26 880s

Prehliadka m NV SR č,.28612004

Vodič vozidiel, hláška č,. |64l|997

o z.tpažne č,in NV SR č,.337/2006

Pľehliadka tehotných a dojčiacich Žien, NV SR č.
Ż7212004

Práca s nebezpečnými chemickými faktormi, NV SR č
35s/2006

Nočná zákon č' 43312003 Z.z.

Práca so zobrazovacími ednotkami NV SR ě'27612006

Ručná nlanipuIácia s bremenami . NV SR č,.28112006
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Psychická pracovná zät' až

Práca v sede

Práca v stoii

Riziková pľáca - faktor

Práca s ručnými motorovými pílami, vyhláška č.

43/1988s Zb.

Dobývanie loŽísk nevyhradených nerastov NV SR č'
ll7/2002 Z.z.

Stabilné źsobníky na sypké materiály, vyhláška č
9311985 Zb.

Stavebné práce podl'a vyhlášky ć,.374ll990 Z.z. o
bezpeěnosti práce a technických zariadení pri stavebných
prácach

Manipulačné práce (skladovanie) STN 26 9036

Žeriavnik STN 27 0l43

Vodič vffahu sTN 27 4002

Práce na elęktrickom zariadení podľa vyhlášok MPSVR
SR ě. 718/2002

Vykonávanie práce so zdrojom ionizujúceho žiarenia
podľa zákona č. |26lŻ006 Z.z.

obsluha kolesových a pásových nakladaěov

Vykonávanie práce vo r^ýškach

Zváranie a rezanie pameňom podľa STN 05 0610

Zváĺanie arezanie elektrickým oblúkom podľa STN 05
0630

Uviest' pľípadné obmedzenia pri práci:

Pečiatka a podpis zástupcu zamestnávateľa
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Dátum' pečiatka a podpis lekára



Príloha č.2

Cenníky odborných výkonov v rámci preventívnych lekĺĺĺskych vyšetrení

Miesto výkonu: Miloslavov_AlŽbetin Dvor l8l

V pľípade potľeby doplňujúcich vyšetrení Poskytovateľ vystavĺ objednávatel'ovi cenovú
kalkuláciu na zĺklade objednávky.

v ..ĺ.ĺl i:.'j.i:;'1:. ;.}.;.....''..' dňa: ...!(.::..:,:.,.'.ť.'.''' V h / -osr,+uĺ,vč ........ dňa:
0'-C}1 Złl:|

Łtpcvslĺý
jck: 

l stvĺ':
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Vyšetrenie lipidov (Chol.celkový, HDL' LDL, chol., TG
VyŠetľenie HT (Bi pľiarny a nepľiamy, AST, GMT)
Ko, sedimęntácia kľvi, glukiza, kľeatinín, ALT
Laboľatórne testy - vrátanc odberu kľvi

EKG s popisom

Zmeranie krvného tlaku, základné antropometľické vyšetrenie ,

oľientačné očné vyŠetrenie
Vyšetrenie pohybového aparátu, povrch tela - koža celotelovo'
lymfatický systém, orientačný neurologický a psychický stav

Vyšetrenie moču chemicky
Základná lekárska prehliadka (vs tupna, pr eve ntívna, výs tlłpnó\

Popis zdra votníckych výkonov

15€
l5€
20€

l0€

20 ę'

Cena za vyšetrenĺe

iłtDĺLl
Alłtcłř'
$012

ednávatel' poskyovatel'


