
ACCRUÄL, s.r.o.
Odbojárov 1958/14

026 01 Dolný Kubín
IČO: 446 610 45, DIČ: 2022775678

Dodatok č. 2, k zmluve č. 090303
o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby a služby technika ochrany pred požiarmi
(v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov).

Čl. I
Zmluvné strany

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Oravská knižnica A. Habovštiaka
Samuela Nováka č. 1763/2, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 3614526

1.2. Dodávateľ: ACCRUAL, s.r.o.
Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín
v zastúpení: Ing. Ján Skubeň
Bankové spojenie: VÚB Dolný Kubín, č. ú.: 2573468451 / 0200,
IČO: 44 661 045, DIČ: 2022775678

Oprávnenia: Bezpečtnostnotechnická služba: BTS-0032/09
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce: VVZ-0002/09-01.1

V bode č. 2. „PREDMET ZMLUVY" sa dopĺňa bod č.2.3. nasledovne:

2.3 Výkon zdravotného dohľadu bezpečnostnotechnickou službou

Objednávateľ zabezpečí pre zamestnancov poskytovateľa zdravotný dohľad v zmysle §30a, ods. 4, písm.

d), zákona č. 355/2007 v znení neskorších predpisov, v rámci ktorého objednávateľ:

a) hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu
na zdravie zamestnancov,

b) zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky
na zdravie,

c) hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na vypracovaní
posudku o riziku, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,

d) vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
e) podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
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f) poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi 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,

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

Objednávateľ pre poskytovateľa zabezpečí v rámci predmetu zmluvy aj organizovanie systému prvej
pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov a organizovanie vzdelávania vybraných
zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdeláva vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej
pomoci prostredníctvom organizácie, ktorá je oprávnenou osobou na poskytovanie pracovnej zdravotnej služby.

Bod č. 5.1 sa mení nasledovne:

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za služby poskytnuté dodávateľom sa stanovuje na 39,00 €/mesačne.

Za nasledovné služby: výkon služby technika požiarnej ochrany 12,00 €/mesačne
výkon bezpečnostnotechnickej služby 15,00 €/mesačne
výkon zdravotného dozoru 12,00 €/mesačne

SPOLU 39,00 €/mesačne

Jednorázové služby sprostredkovania:

- spracovanie alebo aktualizácia traumatologického plánu jednorázovo 60 € /1 ks plánu.

- vykonanie školenia prvej pomoci 18 € / zamestnanca

Dodatok k zmluve je účinný k 30.12.2014

V Dolnom Kubíne, dňa 3.10.2014

poskytovateľ objednávateľ
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