
Dodatok č. 1 

 

K ZMLUVE  O VYKONÁVANÍ  PRACOVNEJ  ZDRAVOTNEJ  SLUŽBY 

 

uzavretej podľa § 269 ods. 2  a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodného 

zákonníka uzavretej dňa 8.7.2015 v Bardejove 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

POSKYTOVATEĽ: 

Obchodné meno:   Balsam s.r.o. 

Sídlo:     Slovenská 5, 085 01 Bardejov 

IČO:     36 488 925 

IČO DPH:    SK 2021757672 

Registrácia     Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 14467/P 

Konajúca prostredníctvom:  PhDr. Emília Mihoková, PhD., konateľ spoločnosti 

a 

OBJEDNÁVATEĽ 

Obchodné meno:   Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“   

Sídlo:     Važecká 3, 080 05 Prešov 

IČO:     00 691 968 

IČO DPH:    SK2021303042 

Konajúca prostredníctvom:  PhDr. MVDr. Anna Suchá, PhD. MBA., riaditeľka 

 

 

čl. I  

Predmet dodatku 

 

Predmetom tohto dodatku č. 1, k Zmluve o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby, je zmena 

bodu 1 čl. III Odmena.  

 

Doterajšie znenie bodu 1 článku III. sa mení: 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný platiť poskytovateľovi za vykonávanie 

pracovnej zdravotnej služby odmenu podľa ustanovení tohto článku. 

 Za vykonávanie pracovnej zdravotnej služby podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov je objednávateľ povinný zaplatiť 

poskytovateľovi odmenu vo výške 25,00 EUR bez DPH /dvadsaťpäť EUR/ mesačne.  

 Za vypracovanie aktualizácie posúdenia pracovného prostredia s kategorizáciou rizík pre jednotlivé 

profesie je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi jednorazový poplatok vo výške 100,00 

EUR /jednosto eur/ - po odovzdaní vypracovaného posúdenia pracovného prostredia. 

 K odmene podľa tohto bodu bude účtovaná DPH. 

 

 

čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné články zmluvy o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby ďalej platia bez 

zmeny. 



2. Táto zmena sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom  1 dostane poskytovateľ a 1

dostane objednávateľ.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmenu zmluvy prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak

súhlasu ju slobodne podpisujú.

4. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o vykonávaní pracovnej zdravotnej

služby. Nadobúda platnosť odo dňa podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť od

01.04.2022.

V Bardejove, dňa 30.3.2022                                             V Prešove, dňa 30.3.2022

...................................................      ................................................

PhDr. Emília Mihoková, PhD.          PhDr. MVDr. Anna Suchá, PhD. MBA.

konateľ Balsam s.r.o.
              v.r.     

  riaditeľka CSS „Slnečný dom“
                         v.r.


