
Dodatok č. 2 
k zmluve o dielo č. 02/2013 (ďalej len „zmluva") zo dňa 31.12.2012 

(ďalej len „dodatok č. 2") 

uzatvorenej v zmysle § 536 zákona, č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov 

medzi 

Objednávateľ: Základná škola s materskou školou Bystričany 
Sídlo: M. Nešpora 12/1, 972 45 Bystričany 
Zastúpený: Mgr. Kamilom Šteinerom - riaditeľom školy 
IČO: 036 126 659 
DIČ: 202 162 45 17 

ďalej len „objednávateľ" 

Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 

JKBOZ s.r.o. 
Nováckeho 4/A, Prievidza, 971 01 
Jurajom Kukučkom - konateľom spoločnosti 
44 253 516 
SK 2022645592 
037 330 14 20 / 0900 SLSP, a.s., pobočka Nováky 

ďalej len „zhotoviteľ" 

uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 02/2013 zo dňa 31.12.2012 (ďalej len 
zmluva). 

I. Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ustanovenia zmluvy sa k 01.01.2015 menia nasledovne: 

Článok III. Predmet zmluvy 
sa dopĺňa o ďalší predmet zmluvy, a to: 
Zabezpečovanie dohľadu nad pracovnými podmienkami kategórií prác 1,2 podľa zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení a zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, pričom 
bližšiu špecifikáciu predmetu zmluvy tvorí obsah ČI. IV tejto zmluvy. 



Článok IV. Špecifikácia predmetu zmluvy 
sa dopĺňa o ďalšiu špecifikáciu predmetu zmluvy, a to: 

Pre zabezpečenie dohľadu nad pracovnými podmienkami 

Zhotoviteľ zabezpečí: 

A) Vypracovanie a evidenciu: 

1. Vypracovanie evidencie a harmonogramu povinných lekárskych prehliadok 
zamestnancov. 

2. Vedenie evidencie zamestnancov podľa zaradenia do kategórií prác. 
3. Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku. 

B) Vykonávanie a kontrolu: 
1. Pravidelných previerok a posudzovania aktuálneho stavu a podmienok na pracovisku. 
2. Posúdenia vybavenia pracoviska zdravotníckym materiálom. 
3. Posudzovania a optimalizácie vhodných pracovných podmienok na pracovisku -

ergonómia. 
4. Dohľadu nad pracovnými podmienkami vo vzťahu k pracovnému prostrediu, 

k faktorom práce a pracovnému prostrediu. 
5. Na základe vystavenej objednávky objednávateľa, výkon merania mikroklimatických 

faktorov pracovného prostredia - podľa platného cenníka zhotoviteľa. 

C) Kontrolu: 
1. Pracovných podmienok na pracovisku. 
2. Stavu pracovísk (technologických a pracovných postupov ai.). 
3. Dodržiavania bezpečnostných požiadaviek, zákazu prác pre ženy a mladistvých, 

vykonávania lekárskych prehliadok. 

D) Zisťovanie a hodnotenie: 
1. Posúdenia fyzickej záťaže pri práci. 
2. Vyhodnotenie zdravotného rizika pracovnej pozície raz za rok, alebo pri každej 

podstatnej zmene pracovných podmienok. 

Článok V. Záväzky, odrážka prvá v časti A) Zhotoviteľa 
sa dopĺňa o záväzok zhotoviteľa 
zhotoviť a vykonávať dielo odborne spôsobilými osobami v zmysle zákona NR SR č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení. 

Článok X. Periodicita návštev a počet objektov 
sa pre účely zabezpečovania dohľadu nad pracovnými podmienkami dopĺňa nasledovne: 
Periodicita návštev/ dohodnuté činnosti - 1 x za 3 mesiace 
(sledovanie, posudzovanie a vyhodnotenie zmien podmienok na pracovisku, poradenstvo) 
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Článok XII. Záverečné ustanovenia, bod 5 
sa mení nasledovne: 
Vykonaním diela nie sú dotknuté povinnosti objednávateľa podľa zákona NR SR č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi a zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia zmluvy, výslovne nezmenené týmto 
Dodatkom č. 2 ostávajú platné a účinné. 

2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. 01. 2015. 
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch originálnych exemplároch, pričom každý 

účastník zmluvného vzťahu obdrží jeden originál Dodatku č. 2. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku č. 2 je zrozumiteľným a určitým 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho 
pripájajú svoje podpisy. 

V Prievidzi, dňa 31.12. 2014 

II. Záverečné ustanovenia 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

Juraj KUKUČKA 
konateľ 

Z Á K L A D N Á Š K O L A 
S i 

riaditeľ školy 
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