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Zmluva č . 1/2009 BTS 

o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby (BTS) v súlade s pinením povinností, ktoré 
všetkým zamestnávate ľom ukladá Zákon č . 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a dopinení niektorých zákonov uzavretá pod ľa § 269 ods. 2 Obchodného 
zákonníka. 

Č l. 1 
Zmluvné strany 

Objednávatel': 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Č íslo účtu: 
DIČ : 

Poskytovatel': 
Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ : 
IČ  DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Mesto Rožňava 
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
MUDr. Vladislavom Laciakom primátorom mesta 
00328758 
VÚB a.s. , Rožňava 
27228582/0200 
2020937116 

Ing. Ján Lach 
Kúpeľná 35, 048 01 Rožňava 
37341987 
1034405339 
SK 1034405339 
ČSOB a.s., Rožňava 
4007907332/7500 

ČL. 2 

Predmet a rozsah pinenia zmluvy 

Podl'a ustanovenia § 21 ods. 3 v spojení s § 22 zákona číslo 124/2006 Z. z. o ochrane zdravia 
pri práci a o zmene a dopinení niektorých zákonov je zamestnávate ľ  povinný zabezpe č iť  pre 
svojich zamestnancov preventívne a ochranné služby. Vzhl'adom na to, že objednávate ľ  nemá 
zriadenú bezpečnostnotechnickú službu, táto zmluva zabezpe čuje uvedenú povinnosť  na 
úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci cestou poskytovatel'a. Poskytovatel' 
v spolupráci so objednávatel'om zabezpe čí pre zamestnancov objednávate ľa poradenské 
služby v oblasti odborných, metodických, organiza čných, kontrolných, koordina čných, 
vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaist'ovaní bezpe čnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Bezpečnostnotechnická služba bude poskytovaná pre všetkých zamestnancov. 

Rozsah pinenia je: 
- aktualizácia základnej a prevádzkovej dokumentácie BOZP 
- vstupné školenie o predpisoch BOZP zamestnancov pri nástupe do zamestnania 
- opakované školenia zamestnancov o predpisoch BOZP 
- opakované školenia vedúcich zamestnancov o predpisoch BOZP 
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opakované školenia zástupcov zamestnancov pre BOZP 

dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov 
identifikácia rizík s hodnotením a návrhom na ich elimináciu 

vykonanie spolo čnej previerky pracovisk BTS a PZS raz ro čne 
racoviskách 

vykonávanie kontroly dodržiavania predpisov BOZP na p  

zamestnávate ľa 
šetrenie pracovných úrazov, nebezpe čných udalostí a spísanie zápisov 

o registrovaných pracovných úrazoch, nebezpe čných udalostiach. 

Školenie vodič
ov a pracovníkov v doprave nie je predmetom poskytovanej 

bezpečnostnotechnickej služby 

Č1.3 

Záväzky poskytovateľa bezpečnostnotechnickej služby 

Poskytovateľ  bezpečnostnotechnických služieb (BTS) pri pinení úloh spolupracuje 

s organizačnými útvarmi zamestnávate ľa a poskytuje zamestnávate ľovi in 
zvláštn

formácie
ostí 

a poradenstvo o bezpe čnosti a ochrane zdravia jeho zamestnancov so zoh ľadnením  

podmienok zamestnávate ľa s návrhom na opatrenia v uvedenej oblasti. 

Zoznam pracovísk zamestnávate ľa, počet pracovníkov a funkcie na, ktoré sú zaradené je 

uvedené v prílohe zmluvy č . 1 

Č l. 4 

Záväzky zamestnávateľa 

1. Objednávateľ  zabezpečí vypracovanie aktuálneho zoznamu zamestnancov s ich 

osobnými dátami, pracovným zaradením a ozna čením pracoviska. 

2. Objednávateľ  zabezpečí voľný prístup na svoje pracoviská za ú čelom zisťovania stavu 

pracovného prostredia a pracovných podmienok vo vz ťahu k bezpečnosti a ochrane 

zdravia zamestnancov pri práci, ako aj podanie všetkých informácií s tým súvisiacich. 

3. Objednávateľ  vypracuje systém bezodkladného odovzdávania aktuálnych informácií
na 

 poskytovateľovi BTS potrebných na riadne poskytovanie BTS, s prihliadnutím  

všeobecne záväzné predpisy ( v časné oznamovanie prijímania nových pracovníkov 

a pod.). 

4. Objednávateľ  zabezpečí, aby jeho zamestnanci pinili všetky povinnosti stanovené 

predpismi BOZP v záujme ich bezpe čnosti a ochrany pri práci. 
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Č l. 5 

Cena a platobné podmienky 

Cena za poskytovanie bezpe čnostnotechnickej služby pod ľa čl. 2 je paušálne stanovená 

mesačne na 150,- E bez DPH, 178,50 s DPH. Splatnos ť  je 14 dní po predložení faktúry 

Spracovanie základnej a prevádzkovej dokumentácie nie je sú časťou paušálnej platby, bude 

dodatočne fakturované. 

Č l. 6 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

Poskytovate ľ  sa zaväzuje : 
- piniť  záväzky uvedené v čl. 3 tejto zmluvy, 

zodpovedat' za kvalitu predmetu činnosti pod ľa čl, 2 tejto zmluvy, 
prácu vykonávat' nezávisle, udržovat' všetky informácie, zistené pri pinení tejto 
zmluvy v tajnosti, nezverej ňovať  ich vo vzťahu k tretím osobám, 
spolupracovat' s objednávate ľom pri realizácii predmetu zmluvy pri realizácii 

predmetu zmluvy, 
pri poskytovaní bezpe čnostnotechnickej služby postupovat' na základe 

zamestnávate ľorn schváleného obsahového i časového harmonogramu, 

Objednávateľ  sa zaväzuje : 
- piniť  záväzky pod ľa č1.4 tejto zmluvy, 

poskytnúť  zhotovite ľovi súč innosť  pri pinení predmetu zmluvy a to najmä 

predložiť  požadované informácie v požadovaných termínoch, 
uhradiť  zhotovite ľovi paušálnu čiastku podl'a č1.5 tejto zmluvy v dohodnutom 

termíne. 

Č l. 7 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neur čitú . 

2. Platnost' zmluvy je možné ukon čiť  dohodou zmluvných strán alebo výpoved'ou. 
Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť  prvým dňom nasledujúceho mesiaca, 

po doručení výpovede druhej strane. 

3. Cena v č1.5 bude každoro čne prehodnotená v súvislosti s možnou zmenou po čtu 

zamestnancov, zmenou rizík a bude predmetom dodatku k uvedenej zmhive. 

4. Zmluvu je možné menit' a dop ĺriať  len formou písomných dodatkov. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, ur čite 

a zrozumite ľne a na znak súhlasu s jej obsahom túto podpisujú. 
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V Rožňave 1.12.2009 

Objednávatel': 

MUDr. Vladisla Laciak 
primátor me 

Poskytovate ľ : 

Ing. Ján Lach 
bezpečnostný technik 

6. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve výslovrie neupravené sa spravujú 
ustanoveniami Obchodného zákonníka 

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, ktorých každý má povahu 
originálu. Zmluva nadobúda platnos ť  a účinnost' dňom podpisu obidvomi stranami. 

Ing. Ján LACH 
BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK 

č fSLO OSVEDČENIA 11/11/2009 
IČ0:37 341 987 tel.:0905 892 130 
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Príloha č.1 k zmluve 

o poskytovaní bezpe čnostnotechnickej služby (BTS) v súlade s pinením povinností, ktoré 
všetkým zamestnávate ľom ukladá Zákon č . 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a dopinení niektorých zákonov uzavretá pod ľa § 269 ods. 2 Obchodného 

zákonníka. 

Preh ľad pracovísk objednávatel'a: 

Vedenie mesta: 
Primátor mesta: 
Zástupca primátora: 
Prednosta MsÚ: 
hlavná kontrolórka: 

MUDr. Vladislav Laciak 
Ing. František Kardoš 
Ing. Ján Štefan 
JUDr. Katarína Balážová 

Mestský úrad: 
vedúci odborov: 6 
vedúca referátu: 1 
admin. pracovník: 55+2 MD 
vodič : 1 

Spolu: 65 
	

( 46 žien; 19 mužov ) 

Mestská polícia 
Náčelník: 	1 
Mestský policajt: 13 

Spolu :14 
	

( 2 žena; 12 mužov ) 

Opatrovatel'ská služba 
Trvalý pracovný pomer: 3 
Opatrov. na dobu urč itú: 45 

Spolu: 48 

Terénny sociálny pracovníci: 9 
Spolu: 9 ( 3 ženy; 6 mužov ) 

Malé obecné služby: 2 
Spolu: 2 ( 2 ženy ) 

Projekty: 

1. Všešportový areál 
Spolu: 5 mužov (nočná práca) 

2. Mária Baňa 
Spolu: 5 mužov (no čná práca) 

3. Rožňavská Baňa 
Spolu: 5 mužov (no čná práca) 

4. Chránená dielňa 
Spolu: 5 ( 2 ženy; 3muži ) muži no čná práca u MP 

Celkom: 162 zamestnancov 
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