
Dodatok Č. 1 k Zmluve Č. 28/2013/BB
o vykonaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi

V Zmluve číslo 28/2013/BB o vykonaní preventívnych a ochranných služieb, uzatvorenej v zmysle § 269
Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. uzatvorená medzi zmluvnými stranami dochádza k nasledovným
dohodnutým zmenám s účinnosťou od 1.januára 2015 :

1.) Článok II. sa doplňa o časť:

Pracovná zdravotná služba / ďalej PZS/:

2.29. hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hradiska ich možného vplyvu
na zdravie zamestnancov raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla
mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hradiska zdravotných rizík,

2.30. zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky
na zdravie,

2.31. hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,

2.32. podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hradiska ochrany zdravia,

2.33. poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovl a zamestnancom pri:
a) plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a

pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hradiska ochrany zdravia,
b) ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo

technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
c) ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a

ergonómii,

2.34. zúčastňuje sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní
pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hradiska,

2.35. spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania
zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii,

2.36. zabezpečuje vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci na účel posudzovania
zdravotnej spôsobilosti na prácu,

2.37. predkladá lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci zoznam
zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci ,

2.38. vypracúva kategorizácie prác z hradiska zdravotných rizík a posudku o riziku,

2.39. vypracúva prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci, ak tak
ustanovujú osobitné predpisy,

2.40. vedie záznamy, ktoré obsahujú údaje o zamestnancoch pri kvalitatívnom a kvantitatívnom zisťovaní
zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia pri hodnotení zdravotných rizík,



2.) Článok IV. bod 4.1 sa mení a znie:
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich cenách:

a) za činnosti uvedené v bodoch 2.1. - 2.10. , 2.13. - 2.22. a 2.29-2.40.tejto zmluvy sa zmluvné strany
dohodli na paušálnej platbe vo výške 60,- € mesačne,

b) za činnosti uvedené v bode 2.24 -2.25 tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na cene 3,-€ za
osobu, za činnosť v bode2.11 tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na cene 25,-€ za osobu,

c) činnosti uvedené v bodoch 2.12, 2.23. , 2.26. - 2.28 tejto zmluvy budú fakturované na základe
samostatného cenníka schváleného zodpovedným zástupcom Objednávateľa.

3.) Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmeny.
4.) Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden rovnopis.

V Banskej Bystrici dňa 18.12.2014

Za Objednávateľa: Za Dodávateľa:


