DODATOK
5
/1
3 č. 1
k MANDÁTNEJ ZMLUVE
1 ZMLUVNÉ STRANY
1.1.

Poskytovateľ:

LIVONEC, s.r.o.

OZ Žilina
Tulská 33
010 08 Žilina
V zastúpení:
František Trnavský, vedúci OZ, na základe plnej moci
Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
č.ú.:
2921747-562/0200
31730671
IČO:
IČ DPH:
SK2020515266
Zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3170/P

1.2.

Objednávateľ:

V zastúpení:
Bankové spojenie:
č.ú.:
IČO :

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
K o m e n s k é h o 215
S uča n y
RNDr. Vasil Dorovský, riaditeľ školy
Štátna pokladnica
SK698180000000700103749
00627844

sa dohodli na zmene ČI. 2, ČI. 3 a ČI. 5 zmluvy nasledovne:
ČI. 2
Predmet zmluvy
2.3.

V zmysle zmeny zákona MVSR č. 355/2007 Z.z. týkajúcej sa povinnej zdravotnej služby sa zmluvné strany
dohodli na rozšírení predmetu zmluvy dňom 1.1. 2015 o bod 3.4. na zabezpečenie požiadaviek na zdravé
životné podmienky a zdravé pracovné podmienky v rozsahu uvedenom v ČI. 3 Povinnosti mandatára bod
3.4.

ČI. 3
Povinnosti mandatára
3.4.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade s ustanoveniami §30a ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečí
prostredníctvom osôb s osvedčením bezpečnostného technika, alebo autorizovaného bezpečnostného
technika vykonávanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov objednávateľa,
ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, v nasledujúcom rozsahu:
a) hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich
možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
b) zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možných
kombinovaných účinkov na zdravie,
c) hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľanie sa na
vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, návrh opatrení na zníženie alebo odstránenie rizika,
d) vypracovanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
e) podpora prispôsobovania práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
f)
primerané poradenstvo objednávateľovi a zamestnancom pri
- plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a
pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
- ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií,
ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
- ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii,
g) zúčastňuje sa na - vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní
pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
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h)

spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného
ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii,
i)
primerané poradenstvo pri zabezpečení posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu pre
zamestnancov,
Predmetom zmluvy nie sú merania (kvantifikovanie) faktorov pracovného prostredia, ktoré zabezpečí na
základe návrhu poskytovateľa po schválení objednávateľom tretia osoba (organizácia/firma vlastniaca
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov pracovného prostredia
na účely posudzovania možného vplyvu na zdravie).
Predmetom zmluvy nie je vypracovanie prevádzkových poriadkov pre pracoviská, kde vykonávajú činnosti
zamestnanci zaradení do druhej kategórie.

Cl. 3
Odmena mandatára
5.1. V súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli, že
paušálna odmena za služby poskytnuté poskytovateľom podľa Dodatku č. 1 K MANDÁTNEJ ZMLUVE sa
stanovuje na ľ
EUR + DPH a MANDÁTNEJ ZMLUVY 50 EUR + DPH spolu na 57 EUR + DPH.
Ostatné časti zmluvy ostávajú bezo zmeny.
Účastníci si Dodatok č. 1 zmluvy prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Za objednávateľa dňa
31. 12. 2014
RNDr. Vasil Dorovský, riaditeľ
äČO: 317306/1 K
DK
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