
DODATOKč.1 

k Zmluve č. 03 - PZS /2010 
uzatvorenej dňa 21.12.2009 

Zmluvné strany: 
Objednávateľ: Mesto Trenčín " . 
Sídlo: Mierové námestie 2, 911 Ol Trenčín 
zastúpené: Ing. Richard Rybníček - primátor mesta 
IČO: 00312037 
DIČ: 2021079995 
IČ DPH: SK2021079995 
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka v Trenčíne 
číslo účtu: 0600536001/5600 
a 
Po~kytovateľ: 
Sídlo: 
Miesto výkonu: 
zastúpená: 
IČO : 
DIČ : 
IČ DPH: 

BIO-FIT, s.r.o. 
SNP Č. 36, 91451 Trenčianske Teplice 
Poliklinika JUH, Halalovka 63, 911 08 Trenčín 
MUDr. Tibor Guštafik - konateľ spoločnosti 

36307840 
2020176477 
SK2020176477 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa,a.s . , pobočka Trenčín 
číslo účtu: 0273238364/0900 
zápis v OR: Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne 

Oddiel: Sro, vložka Č. 11471/R 
Oprávnenie na výkon PZS Č. OPPL-5722/2006-0j vydané 21.09.2006 

I . Predmet zmluvy 

Zmluvné strany sa v zmysle čl. VI ods. 2 Zmluvy Č. 03-PZS/2010, uzatvorenej dňa 
21.12.2009 s účinnosťou od 01.01.20 l O, dohodli na dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého je 
úprava Rozsahu výkonov pracovnej zdravotnej služby, ktorý je podrobne vyšpecifikovaný 
v Prílohe Č. 1 tohto dodatku, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. 

II. Záverečné ustanovenia 

l. Ostatné ustanovenia Zmluvy Č.03-PZS/20 l O (ďalej len "zmluva"), zostávajú nezmenené 
v platnosti. 

2. Dodatok č.I k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bude dodatok 
zverejnený v súlade s § 47a ods. l Občianskeho zákonníka. 

3. Tento Dodatok č.l k zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží dve 
vyhotovenia a poskytovateľ jedno vyhotovenie. 

4. Zástupcovia zmluvných strán sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, plne mu porozumeli a na 
znak súhlasu ho podpisujú. 
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PRÍLOHA č. l k Dodatku č. Ol k Zmluve č. 03-PZS / 2010 

POLIKLINIKA JUH Trenčín 
Pracovná záravotná sfuž6a 

Rozsah výkonov pracovnej zdravotnej služby 
k zmluve o poskytovaní komplexných pracovných zdravotných služieb 

Pre: : MESTO Trenčín 
Počet zamestnancov = 165 

administratíva - práca s PC 
mestská polícia 
vodič z povolania 

klientske centrum 

I: Pracovná zdravotná služba - paušál: 
A: 
~ Kontrola pracovného prostredia na určenie a kontrolu danej kategórie prác ( 1 x do roka) 
~ Kritéria zaradenia prác do kategórií v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z. 

(o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných 
činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska 
zdravotných rizík), 

~ Objektivizácia faktorov pracovného prostredia - navrhovanie meraní, ktoré vykonávajú akreditované 
spoločnosti 

~ Zisťovanie a posúdenie rizikových faktorov poškodenia zdravia pri práci, objektivizácia pracovného prostredia 
a vyhotovenie materiálu z hodnoteného pracoviska. Rozbor pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, 
ochorení súvisiacich s prácou. 

~ Servisná kontrola lekárničiek 
v zmysle zákona č. 124/2006 § 26 - Pracovná zdravotná služba a zákona č. 309/2007 Z.z. 

suma = 390,00 € ( suma za rok ) 

paušálna suma za mesiac = 390,00 € /12 mesiacov = 32,50 € + DPH 

NA OBJEDNÁVKU : 
Fakturované samostatne nad paušál po vykonaní zdravotných služieb. 

B: Rozsah zabezpečenia základnej lekárskej prehliadky, spracovanie harmonogramu
Lekárska preventívna prehliadka základná vo vzťahu k práci v zmysle zákona č . 355/2007 Z.z. 
§ 30 - Zdravie pri práci, zákona č. 132/2010 Z.z. a VESTNÍKA-Odborného usmernenia Ministerstva 
zdravotníctva SR (platné od l. marca 20 l O). 

~ Spracovanie zdravotného záznamu každého zamestnanca 
~ Základné lekárske prehliadky - periodické, vstupné, výstupné, mimoriadne 
~ Vyhodnotenie a vystavenie posudku zdravotnej spôsobilosti na výkon práce 

Základná lekárska prehliadka vo vzťahu k práci 

Základná lekárska prehliadka vo vzťahu k práci - vyšetruje sa cievny a pohybový aparát, 
dolné končatiny, povrch tela - kože celotelovo, lymfatický systém - uzliny, 
orientačný neurologický a psychický stav, 
základné antropometrické parametre ( výška, váha, tlak ), moč chemicky 
EKG s popisom 

Záver, vyhodnotenie a vystavenie posudku zdravotnej spôsobilosti na výkon práce 

Cena /1 osoba 
v EURo 

21 ,00 € 

4,00 €+ DPH 

25,00 € 
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C: Dop.oručené lekárske vyšetrenia vo vzt'ahu k práci - na objednávku 
fakturované samostatne nad paušál po vykonaní služieb: 

V zmysle Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR o náplni lekárskych preventívnych 
prehliadok vo vzťahu k práci (platné od 1. marca 2010 ) sa vykonajú ďalšie odborné vyšetrenia vo 
vzťahu k práci. 

Odborné očné vyšetrenie Cena / 1 osoba 
Odborné očné vyšetrenie: vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie predného 15,00 € 

segmentu oka, zmeranie očného tlaku, vyšetrenie očného pozadia. 
( subjektívne určenie sférickej refrakcie, vyšetrenie štrbinovou lampu, ofialmoskopia, 

fokometria, tonometria ). 
- pri práci so zobrazovacími jednotkami, u vodičov vozidiel, práca vo výškach 
Statická perimetria, vyšetrenie počítačovým perimetrom 15,00 € 
(u vodičov motorových vozidiel, práca vo výškach) 

Hematologický a biochemický rozbor krvi (základná biochémia) : 10,20 € 
KO, FW, kreatinín, ALT, l kémia 

I Iné vyšetrenia vo vzťahu k práci I Podl'a platného cenníka I 

POZNIÍMKA: 

Fakturácia ďalšich objednaných vyšetrení bude suma rozkalkulovaná v zmysle legislatívy o Dani z pridanej hodnoty (DPH) vo vzťahu 
k zákonom o pracovnej zdravotnej službe a zákonom o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

Fakturovaná suma: 
- zdravotné výkony vo vzťahu k práci = (80 % zo sumy ... ) € (bez DPH) 
- posúdenie zdravotnej spôsobilosti nl!_~kon ráce = (20 % zo sumy .. . ) € + DPH 
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objednávatél' 

pOdpis anonymi:wval1ý 
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platné od 1. 07. 2011 


