
Zmluva o poskytnutí služby č. 18/2017 
na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov 

uzatvorená podľa § 269, ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. 

Zmluvné strany 
Dodávateľ 

MEDCENTRUM, s.r.o. 
Sídlo J. Milca 33, 010 01 Zilina 
Zastúpená JUDr. Juraj Jánošík 
ICO 36418081 
ICDPH SK2021820471 
Bankové spojenie Tatra banka, a.s. Žilina 
IBAN SK70 1100 0000 0026 2878 4604 
(BIC) SWIFT TATRSKBX 
Obchodný register Okresného súdu v Ziline odd.: Sro, vložka č. 14897/L 
(ďalej ako ,,Dodáva tel'") 

Ob. d , t I' •Je nava e 
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

Sídlo Kvačalova 2, 011 40 Žilina 
Zastúpený Ing. Ján Barienčík, PhD., konateľ 
ICO 36 007 099 
DIC 2020447583 
IČDPH SK 2020447583 
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN SK1909000000005035044524 
SWIFT GIBASKBX 
Obchodný register Zapísaný v Obchodnom registri OS Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 351 O/L 
(ďalej ako „Objednávatel"' a spoločne aj ako „Zmluvné strany") 

Preambula 
Zmluva sa uzatvára ako výsledok použitého postupu verejného obstarávania - obchodná verejná 
súťaž s názvom predmetu Zdravotná a psychická spôsobilosť zamestnancov pri prevádzkovaní dráhy 
a doprave na dráhe. 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti zamestnancov 
objednávateľa, ktorí vykonávajú pracovné činnosti, ktorými sa zabezpečuje a obsluhuje dráha 
a organizuje doprava na dráhe (ďalej „osôb"), alebo na činnosti súvisiace s poskytovaním 
dopravných služieb (ďalej „vo vzťahu k práci") v súlade s Vyhláškou 245/2010 Z.z. v zmysle 
neskorších predpisov. 

2. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb je v ďalšom texte označená 
ako „poskytnutá služba". 



3. Špecifikácia poskytovaných služieb: 
a) posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb, určených objednávateľom, určených na výkon práce 

v súlade so zákonom č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákonom č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, vyhláškou 
č. 245/201 O Z.z. o odbornej, zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy 
a dopravy na dráhe, 

b) posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb, určených objednávateľom, určených na výkon práce 
v súlade so zákonom č . 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákonom č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, vyhláškou 
č. 245/201 O Z.z. o odbornej , zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy 
a dopravy na dráhe, 

c) iné výkony zdravotnej a psychickej spôsobilosti podľa konkrétnej požiadavky objednávateľa, 

ktorých poskytnutie, resp. zabezpečenie si budú vyžadovať všeobecne záväzné právne predpisy 
a interné smernice objednávateľa počas účinnosti tejto zmluvy. 

4. Výsledkom poskytnutých služieb bude vydanie posudku posudzujúceho lekára o zdravotnej 
spôsobilosti osoby na výkon práce na dráhach a vydanie posudku o psychickej spôsobilosti 
osoby na výkon práce na dráhach. 

Článok 2 
Miesto plnenia zmluvy 

1. Miestom poskytovania služieb podľa zmluvy je zdravotnícke zariadenie dodávateľa J. Milca 33, 
010 01 Žilina, +421 415042401 , medcentrum@medcentrum.sk. 

Článok 3 
Podmienky poskytovania služieb 

1. Dodávateľ bude poskytovať služby na základe zoznamu osôb, zaslaného objednávateľom 

elektronicky e-mailom. Objednávkou na vykonanie služby je predpísané tlačivo „Lekársky 
posudok o zdravotnej spôsobilosti" na výkon práce na trolejbusovej dráhe a „Posudok 
o psychickej spôsobilosti", na ktorom objednávateľ vyznačí presnú špecifikáciu požadovanej 
služby. Vzory tlačív sú v súlade vyhláškou č. 245/2010 Z.z. o odbornej, zdravotnej a psychickej 
spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe, sú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť zoznam osôb dodávateľovi najskôr 30 kalendárnych dní 
a najneskôr 14 kalendárnych dní pred stanoveným termínom vykonania služby s uvedením 
dátumu platnosti poslednej absolvovanej lekárskej prehliadky alebo psychologického 
vyšetrenia. Doplnený zoznam osôb s termínmi prehliadok doručí dodávateľ objednávateľovi 
elektronicky e-mailom. Kontaktnou osobou za objednávateľa je JUDr. Ľubica Kubová, 
lubica.kubova@dpmz.sk, 041 /5660106. 

3. Objednávateľ vyplní objednávku podľa predtlače vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú 
stranu a označí odtlačkom pečiatky objednávateľa. Pri periodických lekárskych preventívnych 
prehliadkach doplní na objednávku aj termín, do ktorého má byt' objednávka dodávateľom 
splnená. Objednávateľ zabezpečí , aby zamestnanci pri absolvovaní prehliadky v priestoroch 
dodávateľa predložili príslušnému lekárovi kompletnú zdravotnú dokumentáciu. 

4. Dodávateľ zabezpečí požadované služby, vrátane vydania príslušných potvrdení, resp. správ: 
a) do termínu, ktorý je uvedený na objednávke 
b) pri vstupnej lekárskej preventívnej prehliadke najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia 

objednávky dodávateľovi 
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c) v ostatných prípadoch do termínu podľa vzájomnej zmluvy. 

5. Objednávka, doplnená posudzujúcim lekárom podľa predtlače, opatrená odtlačkom pečiatky 
a podpisom posudzujúceho lekára dodávateľa, sa na účely tejto zmluvy považuje doklad 
o riadnom poskytnutí služby. 

6. Objednávka, doplnená posudzujúcim psychológom podľa predtlače, opatrená odtlačkom 
pečiatky a podpisom posudzujúceho psychológa dodávateľa, sa na účely tejto zmluvy považuje 
doklad o riadnom poskytnutí služby. 

7. Pri strate zdravotnej spôsobilosti osoby je posudzujúci lekár dodávateľa povinný uviesť do 
objednávky aj informáciu, či ide o dlhodobú stratu zdravotnej spôsobilosti. 

8. Pri strate psychickej spôsobilosti osoby je posudzujúci psychológ dodávateľa povinný uviesť do 
objednávky aj informáciu, čo ide o dlhodobú stratu psychickej spôsobilosti. 

9. Objednávateľ je povinný uhradiť dodávateľovi poskytnutú službu aj v prípade, ak zamestnanec 
objednávateľa nevyhovie v zdravotnej, resp. psychickej spôsobilosti, t.j. nebude spôsobilý pre 
výkon povolania. 

Článok 4 
Cenové a platobné podmienky 

1. Ceny za poskytnuté služby podľa tejto zmluvy sú v súlade so Zákonom č. 18/ 1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Ceny služieb sú uvedené v € bez DPH. Sadzba DPH bude 
účtovaná v zmysle platnej legislatívy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu. Ceny za služby 
podľa Článku 1 tejto zmluvy sú uvedené v Tabuľke č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na vyhotovení faktúry za poskytnuté služby vždy po skončení 
kalendárneho mesiaca. Dodávateľ k faktúre pripojí ako podklad na overenie faktúry špecifikáciu 
služby s nasledujúcimi údajmi: 

menný zoznam osôb, ktorým sa služba poskytla 
názov objednávateľa 
druh poskytnutej služby 
cena. 

4. Fakturácia sa uskutoční po skončení každého mesiaca s lehotou splatnosti faktúry 30 dní odo dňa 
doručenia faktúry. Vystavené mesačné faktúry poskytovateľom musia obsahovať náležitosti 
daňového dokladu podľa platnej legislatívy SR pre dané obdobie a špecifikáciu fakturovanej ceny 
dodanej služby. Špecifikácia bude pozostávať z rozpisu dodaných položiek predmetu dohody za 
fakturované obdobie priamo na faktúre. Faktúra bude zaslaná do 1 O. kalendárneho dňa 
nasledujúceho mesiaca na fakturačnú adresu: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., K vačalova 2, 
011 40 Žilina. 
Dohodnutú cenu za dodanú službu, vrátane DPH, objednávateľ uhradí dodávateľovi formou 
prevodného príkazu na základe predložených faktúr s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa ich 
prijatia. V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať predpísané zákonné náležitosti alebo 
bude obsahovať chybné údaje, prípadne bude chýbať príloha, objednávateľ je oprávnený vrátiť 
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takúto faktúru poskytovateľovi. Lehota splatnosti v tomto prípade nenastane skôr, než uplynie 30 
dní odo dňa prijatia opravenej faktúry. To neplatí, ak sa preukáže, že faktúra bola objednávateľom 
vrátená neoprávnene. 

5. Právo na zaplatenie dohodnutej zmluvnej ceny vzniká Dodávateľovi riadnym a včasným splnením 
jeho záväzku. 

6. Dodávateľ sa zaväzuje vysporiadať svoj záväzok na DPH z faktúry voči správcovi dane 
v zákonom stanovenej lehote. V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči správcovi dane 
a následného núteného ručenia objednávateľom za túto DPH, sa dodávateľ zaväzuje z titulu 
náhrady škody uhradiť objednávateľovi túto DPH v plnej výške do desiatich dní od doručenia jej 
vyúčtovania dodávateľovi. Objednávateľ zároveň môže účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,03% zo sumy uhradenej objednávateľom za dodávateľa za každý deň omeškania 
dodávateľa s povinnosťou voči správcovi dane podľa prvej vety, ak toto plnenie uhradil za 
dodávateľa objednávateľ, pričom dodávateľ sa na účely tejto vety dostane do omeškania dňom 
nasledujúcim po dni, kedy objednávateľ uhradil správcovi dane dodávateľa toto predmetné 
plnenie za dodávateľa až do dňa zaplatenia (t.j . pripísania na účet) objednávateľovi dodávateľom 
poskytnuté plnenie za dodávateľa. Pre vylúčenie pochybností, zaplatenie zmluvnej pokuty 
neobmedzuje právo objednávateľa domáhať sa náhrady škody, spôsobenej porušením povinností 
zabezpečených zmluvnou pokutou, a to v celom rozsahu vzniknutej škody (i nad rámec výšky 
zmluvnej pokuty). 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie a založenie vzniknutých pohľadávok a záväzkov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy na tretiu osobu je možné po predchádzajúcom súhlase obidvoch 
zmluvných strán. 

Článok S 
Iné dojednania 

Dodávateľ sa zaväzuje, že bude s objednávateľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých 
otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces vykonania služby dohodnutej podľa 
Článku 1 zmluvy a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý 
termín pre poskytnutie služby v zmysle platnej objednávky. 

Článok 6 
Sankcie 

l . Pre prípad nedodržania podmienok dodania služby podľa tejto zmluvy môžu zmluvné strany 
uplatniť nasledovné sankcie: 
a) za omeškanie dodávateľa s dodaním služby zmluvnú pokutu vo výške 0,08 % z hodnoty 

nedodanej časti služby za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok 
objednávateľa na náhradu škody, Za omeškanie s poskytnutím predmetu zmluvy sa považuje 
nedodanie služby zo strany dodávateľa o viac ako 30 pracovných dní výlučne zavinené zo 
strany dodávateľa. 

b) za omeškanie objednávateľa so zaplatením zmluvnej ceny úrok z omeškania vo výške 0,02% 
z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. 
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Článok 7 
Ukončenie zmluvného vzťahu 

l .Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 36 mesiacov. 
2. Zmluvu možno ukončiť: 

- Písomnou dohodou na návrh niektorej zo zmluvných strán k dohodnutému dňu. 
Písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa dôvodu porušenia ustanovení zmluvy 
druhou zmluvnou stranou, kde výpovedná lehota je 1 mesiac, za porušenie sa bude 
považovať poskytnuté služby, ktoré nebudú spÍňať špecifikáciu poskytnutých služieb 
v zmysle tejto zmluvy. 

- Písomnou výpoveďou objednávateľa aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 1 (jeden) 
mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede 
druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany berú na vedomie, že uplynutím výpovednej doby 
budú záväzky navzájom vysporiadané podľa skutočne vynaložených a preukázaných 
nákladov. 

Článok 8 
Odstúpenie od zmluvy 

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä, ak: 
- dodávateľ dodá službu, ktorá nezodpovedá dohodnutej kvalite, a to aj napriek písomnému 

upozorneniu, tým však nie je dotknuté právo a zodpovednosť za vady dodávanej služby, 
v prípade omeškania s dodaním služby o viac ako 7 kalendárnych dní, 
ak dodávateľ vstúpi do likvidácie alebo bude súdom zistený jeho úpadok, 
ak bude dodatočne zistené, že dodávateľ poskytol objednávateľovi rámci návrhu v obchodnej 
verejnej súťaží nepravdivé alebo skreslené informácie, ktoré by inak viedli k jeho vylúčeniu 
alebo by mali za následok iné poradie vyhodnotených výsledkov obchodnej verejnej súťaže. 

2. Odstúpenie od zmluvy vyššie uvedeným spôsobom je účinné okamihom doručenia písomného 
odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. V dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy nedôjde 
k zániku nárokov objednávateľa na náhradu za spôsobenú škodu, nárokov zo zmluvných pokút, 
ani iných ustanovení, ktoré majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy. 

3. Plnenie predmetu zmluvy musí byt' realizované len s platným poverením na posudzovanie 
zdravotnej a psychickej spôsobilosti v zmysle ustanovení § 102 zákona č. 513/2009 Z.z. 
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 36 ods. 1 písm. h) zákona 
č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach vydaného Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky. Dodávateľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o strate poverenia na 
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti. Dodávateľ berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí s tým, 
že strata poverenia je pre objednávateľa dôvodom na okamžité odstúpenie od zmluvy. 

Článok 9 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku 
korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú 
prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných 
zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi. 
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2. Zmeny zmluvy sú možné iba vo forme písomného očíslovaného dodatku podpísaného 
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, vzostupne očíslovaným. Zmluvné strany si 
môžu navzájom, bez potreby vyhotovenia dodatku k zmluve, jednostranne písomne oznámiť 
zmenu sídla spoločnosti, označenia organizačných zložiek a kontaktných osôb zmluvných strán 
vykonávajúcich niektoré ustanovenia tejto zmluvy, vrátane čísla účtu zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré by mohli vzniknúť z tejto zmluvy, budú riešené 
predovšetkým vzájomnou dohodou. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky vzťahy z tejto zmluvy sa budú riadiť právnym poriadkom 
SR. Prípadné spory, v ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie 
vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu. 

5. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej strane, každá zmluvná strana sa 
zaväzuje: 
a) počas trvania zmluvy, ako aj po jej ukončení, zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek 

dôverných informáciách a tieto informácie nereprodukovať a neposkytovať tretej strane 
alebo ich iným spôsobom využiť, 

b) sprístupniť dôverné informácie tretej strane iba na základe predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej strany, 

c) dodržiavať bezpečnosť pri spracúvaní osobných údajov a svoje oprávnené osoby poučiť 
o mlčanlivosti, právach, povinnostiach a zodpovednosti podľa zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre vylúčenie 
akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pojem „dôverné" informácie 
zahŕňajú: materiál, informácie o osobách objednávateľa, vrátane pracovných postupov, 
materiálov, informácií, myšlienok týkajúcich sa podnikateľských činností, plánov, previerok, 
produktov služieb, metodických postupov, zariadení systémov, či už v písomnej, ústnej alebo 
inej forme, ako i informácie predstavujúce obchodné tajomstvo. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, uvedené vo vzájomnej 
písomnej alebo elektronickej e-mailovej korešpondencii, ktoré im boli zmluvným partnerom 
zverené, nesprístupnia tretím osobám a tieto informácie nepoužijú na iné účely, ako na plnenie 
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Táto povinnosť sa nevzťahuje na obchodné a technické 
informácie, bežne dostupné tretím osobám, okrem skutočností, na ktoré sa vzťahuje 
č. 211 /2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili k uzavretiu 
zmluvy. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto zmluvy doručované poštou sa považujú za 
doručené i keď: 
a) zmluvná strana odmietne prevziať poštovú zásielku, a to dňom odmietnutia prevzatia 

zmluvnou stranou 
b) poštová zásielka sa vráti ako nedoručiteľná alebo prevzatá v odbernej lehote, a to tretím 

dňom jej uloženia na pošte, a to i v prípade, že sa o nej adresát nedozvie. 
Písomnosti doručované poštou budú zmluvné strany zasielať na adresu sídla druhej zmluvnej 
strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 
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9. Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a súhlasí so zverejnením zmluvy na svojej internetovej stránke. 

1 O. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke podľa § 47 a) 
zákona č. 546/201 O Z.z., ktorým sa dopÍňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia, aby Objednávateľ zverejnil zmluvu podľa § 5 a) 
a 5 b) zákona č. 21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov. 

Prílohy: 

1. Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti (trolejbusová dráha) 
2. Posudok o psychickej spôsobilosti 
3. Cenový návrh-Tabuľka č. 1 

V Žiline dňa .. 1.?J .... 0..?: ......... 2017 

Dodávateľ: 

Jij(};~j~ík····· ······· · · 
K~n6,ť;.spoločnosti a riaditeľ polikliniky 

~~DCENTRUM, s.r.o. 
J. Milca 33 010 01 Žilina 

IČO; 36418081, IČ DPH: SK2021820471 
·1· 

V Žiline dňa ... 1!.-.. : .~:~ : .......... 2017 

Objednávateľ: 
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Posudok 

o psychickej spôsobilosti 

Meno a priezvisko posudzovanej osoby: .. „ ...... „„„ „. „ ... „ .. . ........... „ .. „ •...... .......... .... ....... „ ... ... . 

Rodné číslo: ............... .... „ ... „ ........... .... . 

Adresa trvalého pobytu: ........................ .......... ..... ............................................ ......................... . 

Dátum posledného vyšetrenia: .. „ .. „„ ......... „ ............ „ .. „ .. „ ... . 

Posudzujúci dopravný psychológ: .„ ......... ..... „ ............... „.„ ... „ ............ ........................... „ .................... . 

uchádzača má vykonávať prácu 

* ---------, ktorý *----------
zamestnanca vykonáva prácu 

Druh psychologického vyšetrenia: .................. „ .... ........... . ... „ . . .. . ... . .... „ . .................... . ... .. „ .... „ .. . 

V .......................... „.„ .. dňa .... „ ... „ ............•.•• •...•. 

*) Nehodiace sa pre posudzovanú osobu prečiarknite. 

odtlačok pečiatky a podpis 

zamestnávateľa 



Podľa výsledkov psychologického vyšetrenia vykonaného dňa:.„ ..... „ ... „„.„.„.„„ .. „ .. .. . . 

Posudzovaná osoba ............ ....................................................... ........................... ............ . 

1) je spôsobilá vykonávať navrhnutú alebo doterajšiu prácu, * 
2) nie je spôsobilá vykonávať navrhnutú alebo doterajšiu prácu, * 

3) je spôsobilá vykonávať navrhnutú alebo doterajšiu prácu len za týchto podmienok: 

*) Nehodiace sa pre posudzovanú osobu prečiarknite. 

V ....... .. .. .. ....... ............. dňa .......... ... ....... . 

Poznámky zamestnávateľa: 

odtlačok pečiatky 

a podpis psychológa 



Lekársky posudok 

o zdravotnej spôsobilosti 
/električková dráha, trolejbusová dráha , Janová dráha a špeciálna dráha/ 

Meno a priezvisko posudzovanej osoby: ... ...... ..... .. ... „„„„„ .. „ .. „„.„„.„„.„„„.„ ... „„„„„„„„ .. 

Rodné číslo: „„.„„.„ „.„ .. „ ... „„„.„ .. „.„.„. 

Adresa trvalého pobytu:.„ .............. „.„ ....... .. ........ „ .... ..... .... „ .. . „ ............. „ ................................ . 

Dátum poslednej lekárskej preventívnej prehliadky: „.„„„ „ „ .. „„ ... ........ „. „ „„ „„ „„ 

Poverené zdravotnícke zariadenie: .. „.„ ... „.„„„ ... „. „.„.„.„.„.„„„.„.„ ....... „ ........ „ ..... „„„.„ ... „ .. „ .. „ ..... . 

Posudzujúci lekár: ................................... ............... .......................... . „ ................... ........... „ .. ...... .... . 

uchádzača má vykonávať prácu 

* -------- - , ktorý * ~--------~ 

zamestnanca vykonáva prácu 

Druh lekárskej preventívnej prehliadky: .... „„ .. „ .. „„ .. „„„.„„ .. . „.„.„ ..... „ ....... „„.„ ... „„.„.„ .. 
(vstupná, periodická, mimoriadna, výstupná) 

v .„ .... „ .. „.„„„ .. „ ..... „ .. dňa .... „ ... „„ ... „ .............. . 

*) Nehodiace sa pre posudzovanú osobu prečiarknite. 

Podľa výsledku lekárskej prehliadky posudzovaná osoba 

odtlačok pečiatky a podpis 
zamestnávateľa 

1) je spôsobilá vykonávať navrhnutú alebo doterajšiu prácu * 
2) nie je spôsobilá vykonávať navrhnutú alebo doterajšiu prácu * 
3) je spôsobilá vykonávať prácu v noci 

4) je spôsobilá vykonávať navrhnutú alebo doterajšiu prácu len za týchto podmienok: 

V„ .. „ .... „ ........... „.... dňa„„ ... „.„ .... „ odtlačok pečiatky a podpis lekára 



Cenový nä•·rh Tabuľlt• č. l 

Predmet služby Cena v€ bez DPH za DPH v€ 'Cena €s DPH u 1 
1 osobu 

LtkJrskc prcvcntlvne prehliadky (LPP) • psychologicki vy!etrcnia (PV) 

Prehliadka o zdravotnej spôsobilosti vodičov pre trolejbusovú dráhu \ 'Stupnj, v tom prC'hb1dla pred z.menou zandcn.11 115:-vodib nt uolc1blJso1,oU drihu 1 vystavenie dokwncntu úkár1lcy po111doko rdra-..olntJ 1ptbohilostt na 1roltjb11JO\'tÍ dróh11 
1 

Prehliadka o zdl'lvotncj spôsobilosti vodičov pre trolejbusovú dráhu ptriodiddi 1 V)sttven1c dol.wncntu ltkarsJ:y tf? 5, ~ pos11Jol. o :dravo tm) 1pó1ob1"°31i "° trolt/bv.JOVtl Jrólrv 

Prehliadka o zdravotnej spôsobilosti vodičov pre trolcjbusO\'ťi dri.hu mimoriadna a vy11avcrue dolu.meritu lrhink,i 
P<Ut"lok o :dra110IMJ 1p61obilosti "a 1TOftJbM1ov11 Jrdli" 41 <;, -
Cena v ť spolu 21 LPP za 1 osobu 11~-1 

Psycholog1ck~ 'y~ctrcnie vodiča na trolejbusovej dráhe vstupné, v 10m vystncntt dol;-umcn1u PoJ11tlok o PJydr1<1tJ t~-1pó.JOÔl!o111 -
15;-Psyc.hologickt vySctttnie \'Odiča na trolejbusovej drahe periodickl, v 10m Y)Stavcrue dokwncntu PoJ"dol: o pJ)d1ckl1 

Je!,JobtloJ11 

Psychologické vyšetrenie vodiča na trolejbusovej dráhe mimoriadne v aom vystavo ... cml'dokumen1u POJ"Joko r.r, -IPJ><h''*"1 JpóJ<>b1loJu 

Cena \ C spolu 11 VP za 1 osobu rJ:-
V2diaJtnosť (v km) t dra"otnkkeho uri1deni1 alebo pobočky (uveďte adresu) navrhonltľ1 od sidla 

km vyhlaso\!lttľ a 

Adruu nu,·rhnulilto :,ariud~niu: 

CcnO\y návrh pnpri1V1l Obchodn~ meno navrhovateh 

Sidlo 

' ,....._ , 
JA N'O( t "'-._ 

Menu, pnemsl.o •podpis zodpovednci OS<>by )V b v • ') 1/ T'2.. A "':) 

Datum vypracovarua cenového návrhu 

O 3 JOL 1017 

osobu 

o H5;-
o 115> 

1 

I o 11r,-
6 11t: -
1S.-1 qoľ-

_!. 

1~- q0~ 

15i- 1(), --
1~- 1 

I 

°101 --

~:o I 

f 

TRUM, s .r.o. 
r 

ca~01 Ztlina 
081, IČ DPH: 5~20471 
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