
Ceny sú stanovené dohodou v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.   

Konverzný kurz  30,126 SK = 1 € 

 

 Príloha  č. 3 

k zmluve o zabezpečení  výkonov pracovnej zdravotnej služby  

 zo dňa 23.1.2007 

 
Cenník za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby  

 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2  Obchodného zákonníka a ustanovenia § 21 ods. 3 zákona č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení zákona (ďalej len „Zákon“) a v súlade s príslušným platným a účinným právnym predpisom 

upravujúcim rozsah a náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby, zloženie tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú 

a požiadavky na ich odbornú spôsobilosť (ďalej v texte zmluvy len „príslušný právny prepis“) medzi: 

 

obchodné meno:    MEDISON, s.r.o. 

sídlo:     Obchodná 16, 040 11 Košice 

IČO:    36 679 135 

IČ DPH:    SK2022247414 

zápis: V obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 

18719/V 

bankové spojenie:  Tatra banka, a.s., č. účtu: 2624753448/1100 

zastúpenie:   MUDr. Soňa Kešeláková, konateľ 

tel. kontakt:   +421905630917, +421910900755 

e-mail:    medison@medison-pzs.sk 

 

(ďalej len: „Poskytovateľ“) 

a 

 

obchodné meno:    Materská škola   

sídlo:     Galaktická 9, 040 12  Košice 

IČO:    35543167 

DIČ:    2021637387 

 bankové spojenie: 0503365001/5600 Dexia banka a.s. 

zastúpenie:   Mgr. Anna Magdošková, štatutár 

tel. kontakt:   0918276187 

e-mail:    ms.galakticka@netkosice.sk 

 

(ďalej len: „Objednávateľ“) 

    

Cena za poskytovanie služieb pracovnej zdravotnej služby bude fakturovaná nasledovne s účinnosťou od 

01.01.2011: 

  
1. Paušálne polročné platby za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a za dohľad nad pracovným 

prostredím podľa bodu 2.1. v sume  146,22 € s 20%DPH. 

2. Ceny za preventívne lekárske prehliadky podľa bodu 2.2. budú fakturované samostatne, podľa 

počtu realizovaných vyšetrení v danom mesiaci a podľa aktuálnych cien v zmluvných 

zdravotníckych zariadeniach. 

3. Platby za školenia a odborný výcvik zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa bodu 2.3.: 

30,-  € s 20%DPH.  

 

V Košiciach dňa 17.12.2010 

 

 

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

                    poskytovateľ                                                                  objednávateľ 
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