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DODATOK č. 1 
 

ku   Zmluve o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby                          
č. objednávateľa   70/03/2015/SCKSK 

                                                        č. poskytovateľa   35555777 

uzatvorená podľa zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  a podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

 

Čl. l 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ: 

názov:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo 

podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

zastúpený:                              Ing. Jozef Rauch poverený riadením organizácie 

osoba oprávnená rokovať 

vo veciach realizačných        Bc. Hudák Peter        

IČO:    35 555 777 

DIČ:    202 177 2544 

IČ DPH:    SK 2021772544 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu:   7000409705/8180 

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 

spojenie:   tel.: 055/78 60 011 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK 

– ZMLUVY, ...) 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a  
 

Poskytovateľ:  Pro Care a.s.  

sídlo:     Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava  

podľa zriaďovacej listiny:  

korešpondenčná adresa: Einsteinova 23 – 25, 851 01 Bratislava  

zastúpený:                              MUDr. Vladimír Dvorový, predseda predstavenstva,  

                                               Ing. Lenka Smreková, člen predstavenstva  

vo veciach obchodných: Ing. Beata Kúšiková, obchodný manažér  

IČO:    35 890 568  

DIČ:    2021850193  

IČ DPH:   SK7020000878  

bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.  

číslo účtu:    2627224023/1100  

právna forma:   akciová spoločnosť  

spojenie:                                tel.: 045/3902406 

                                e-mail: kusikova.beata@procare.sk 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

  

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 
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Čl. II 

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby                      

č. objednávateľa   70/03/2015/SCKSK , č. poskytovateľa   35555777, zo dňa 07.04. 2015 na výkon 

pracovnej zdravotnej služby, (ďalej len „zmluva“) sa  v súlade s čl. III  bod 3.14  mení takto: 

 

1.  V čl. I Predmet zmluvy bod 1.2 sa „Príloha č. 1 - Lekárske prehliadky – vodič“ dopĺňa o nasledujúce 

položky: 

 

LEKÁRSKE PREHLIADKY VODIČ    

Druh vyšetrenia Kód J.cena € 

   A8 lekárske vyšetrenie vodič + práca v noci A8   

A8 + zváranie (Z) A8 Z  

A8 + vibrácie (V) A8 V  

A8 + hluk (H) A8 H  

A8 + prach (P) A8 P  

A8 + bremená (B) A8 B  

A8 + zváranie+ vibrácie + hluk + prach + bremená   A8 ZVHPB  

A8 + zváranie + vibrácie A8 ZV  

A8 + zváranie + vibrácie + hluk A8 ZVH  

A8 + zváranie + hluk A8 ZH  

A8 + zváranie + prach A8 ZP  

A8 + zváranie + bremená A8 ZB  

A8 + zváranie + hluk + prach A8 ZHP  

A8 + zváranie + hluk + bremená A8 ZHB  

A8 + zváranie + prach + bremená A8 ZPB  

A8 + zváranie + vibrácie + hluk + prach A4 ZVHP  

A8 + zváranie + vibrácie + bremená A8 ZVB  

A8 + prach + bremená A8 PB  

A8 + zváranie + vibrácie + prach A8 ZVP  

A8 + vibrácie + hluk + prach + bremená A8 VHPB  

A8 + vibrácie + hluk + prach  A8 VHP  

A8 + vibrácie + hluk A8 VH  

A8 + vibrácie + prach A8 VP  

A8 + vibrácie + bremená A8 VB  

A8 + hluk + prach + bremená A8 HPB  

A8 + hluk + prach A8 HP  

A8 + hluk + bremená A8 HB  

   
Spolu: 

 

2 309,82 
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Čl. III 

Záverečné ustanovenie 

1. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

3. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v platnom znení. 

4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho po dva pre každú zmluvnú stranu. 

 

 

 

   V Bratislave, dňa 05.06.2018                                                                      V Košiciach, dňa 08.06.2018 

 

 

 

 

 

 

Za Poskytovateľa:                                                         Za Objednávateľa:  

 

ProCare ,a.s.                                                                  Správa ciest KSK  

 

 

 

MUDr. Vladimír Dvorový                                                 Ing. Jozef Rauch 

Predseda predstavenstva                                               poverený riadením organizácie  

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Smreková  

Člen predstavenstva 

 

 

 

 


