
Z M L U V A 

o poradenstve a zabezpečení vybraných činností 
z oblasti koordinácie bezpečnosti na stavenisku 

I. ZMLUVNÉ STRANY: 

1.1 Odberateľ : Mesto Prievidza 
Námestie slobody č. 14 
971 01 Prievidza 

Zastúpený : JUDr. Katarína Macháčková - primátorka mesta 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach 
a) zmluvných 
b) technických 

Bankové spojenie 
IBAN 
IČO 
DRČ 

JUDr. Katarína Macháčková - primátorka mesta 
: Mgr. Edita Mrázová - vedúca odboru ÚP, SP, 
výstavby a životného prostredia 
VÚB, pobočka Prievidza, č. ú. 16626-382/0200 
SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
318 442 
2021162814 

1.2 Dodávateľ 

Zastúpený 

Ján Donič - BOZPO, 
Ciglianska cesta 3C 
971 01 Prievidza 
Ing. Ján Donič 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach 
a) zmluvných 
b) technických 
Bankové spojenie 
IBAN 
IČO 
DIČ 

: Ing. Ján Donič 
: Ing. Ján Donič, koordinátor BOZP 
: Sberbank Slovensko a.s. 4520007108/3100 
: SK4031000000004520007108 
: 40648737 
1025969901 

Zápis v Živnostenskom registri č. 307-11500 Okresného úradu Prievidza. 

II. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

2.1 Zmluva sa uzatvára podľa § 102 ako zákazka s nízkou hodnotou v zmysle Zákona 
číslo 25/2006 Z. z., o verejnom obstarávaní v platnom znení a príkazného listu 
primátorky č. 1/2014 na uplatňovanie postupov verejného obstarávania. 

III. PREDMET ZMLUVY: 

3.1 Predmetom zmluvy je zabezpečenie výkonu koordinátora projektovej dokumentácie 
(§4) a výkonu koordinátora bezpečnosti (§5) na stavenisku stavby „Revitalizácia 

verejných priestranstiev v Prievidzi , Námestie J. C. Hronského, Prievidza" v 
zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006, o minimálnych bezpečnostných a 
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zdravotných požiadavkách na stavenisko v rozsahu činnosti: 

Koordinátor projektovej dokumentácie 
a. / uplatňuje požiadavky podľa § 3, 
b. / vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým ustanoví pravidlá 

na vykonávanie prác na stavenisku, plán bude obsahovať aj osobitné opatrenia pre 
jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom, 

c. / vypracuje podklad zodpovedajúci charakteristike projektu, ktorý obsahuje príslušné 
informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadniť 
pri všetkých ďalších prácach. 

Koordinátor bezpečnosti 
a. / uplatňuje všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci pri technických alebo organizačných riešeniach, na 
základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na 
seba nadväzovať, 

b. / plní príslušné požiadavky tak, aby zhotoviteľ a samostatne zárobkovo činná osoba 
uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a dodržiavali vypracovaný plán bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, 

c. / vykonáva úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladov podľa 
§ 5 ods.2 písm. b a c/, ktoré zohľadňujú postup prác so zreteľom na zmeny 
v priebehu prác, 

d. / spolupracuje medzi zamestnávateľmi na pracovisku, najmä ak pracujú na 
spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na seba nadväzuje, usmerňuje práce so 
zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia 
zdravia, vzájomne informuje, 

e. / vypracováva opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov. 

3.2 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú postupovať v dohodnutej činnosti podľa tejto 
zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

IV. MIESTO PLNENIA: 

4.1 Stavenisko stavby : „Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi, Námestie 
J. C. Hronského, Prievidza" 

V. TERMÍNY PLNENIA: 

5.1 Termín začatia výkonov : dňom odovzdania staveniska 
Termín ukončenia výkonov : 13 týždňov od odovzdania staveniska 

5.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že uzavrie dodatok k tejto zmluve o predĺžení lehoty výkonu 
koordinátora projektovej dokumentácie a výkonu bezpečnosti v prípade predĺženia 
lehoty výstavby uvedenej stavby. Taktiež v prípade kratšej lehoty výstavby bude 
vykonávať koordináciu a fakturovať len výkon do ukončenia stavby. 

5.3 Časový rozvrh plnenia výkonu koordinátora bezpečnosti - kontrolné prehliadky o stave 
BOZP a koordinácia podľa článku III. Budú vykonávané l x za týždeň v časovom 
rozsahu 3 hodiny. 
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VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

6.1 Dodávateľ je povinný vykonávať služby podľa tejto zmluvy. Ďalej je povinný viesť 
písomné záznamy o svojej činnosti a o pravidelných týždenných kontrolných 
prehliadkach. 

6.2 Odberateľ je povinný zistené nedostatky pri preventívnych prehliadkach, kontrolách a 
koordinácií odstraňovať v určených termínoch. 

6.3 Odberateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi umožniť vstup na stavenisko a do objektov za 
účelom plnenia tejto zmluvy v sprievode jeho povereného pracovníka, vykonávať 
potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie a materiálov, 
požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich, ale aj 
ostatných pracovníkov objednávateľa. 

6.4 Odberateľ je povinný vopred prejednať s dodávateľom všetky uvažované zmeny plánu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v predloženej dokumentácii. 

6.5 Odberateľ poskytne dodávateľovi všetky potrebné informácie pre úspešné realizovanie 
zmluvne dohodnutej práce. 

6.6 Do 7 dní od dohodnutého termínu vykonávania koordinácie bezpečnosti na stavenisku 
v zmysle článku III., odberateľ zabezpečí odovzdanie dodávateľovi písomne zoznam 
všetkých svojich zamestnancov, ostatných zamestnávateľov a samostatne zárobkovo 
činných osôb, ktorý sa budú zúčastňovať výstavby na stavenisku. V zozname uvedie 
mená, priezviská, pracovné zaradenia zamestnancov a dátum vstupnej prípadne 
periodickej lekárskej prehliadky a vstupného školenia BOZP. 

6.7 Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi finančné plnenie za vykonávané práce 
podľa článku V. tejto zmluvy. 

6.8 Dodávateľ je oprávnený pre preukázateľné zisťovanie nedostatkov a porušení BOZP 
používať technické prostriedky a zariadenia (fotoaparát k zhotoveniu fotodokumentácie) 
meraciu techniku a detekčnú techniku na meranie alkoholu v dychu na stavenisku. 

VIL CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1 Odberateľ sa zaväzuje dodávateľovi vyplácať za poskytované služby podľa článku III. 
dohodnutú odmenu za 1 hodinu výkonu vo výške 6,50 €. 

7.2 Cena služby za výkon uvedených činností v termíne dohodnutom touto zmluvou podľa 
bodu V. je stanovená dohodou v znení Zák. N R SR č. 18/96 Z. z. o cenách maximálne 
vo výške : 6,50 € x 13 týždňov x 3 hodiny 253,50 € 
cena za vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 145,00 € 
cena za vypracovanie dokumentácie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a požiarnej ochrany 90,00 € 

cena celkom 488,50 € 
(štyristoosemdesiat osem eur 50 centov) Dodávateľ nie je platcom DPH. 
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7.3 V prípade, ak dodávateľovi vzniknú mimoriadne náklady v súvislosti so zmenami služieb 
BOZP a koordinácii bezpečnosti, ktoré by vyplynuli z ďalších pokynov alebo nedostatku 
informácií od odberateľa alebo s prekážkami, vadami a následnou prácou naviac, príp. 
inými okolnosťami za ktoré nie je dodávateľ zodpovedný, bude fakturované za hodinu 
výkonu koordinátora 6,50 € . Prípadne vzniknuté mimoriadne náklady dodávateľa musia 
byť vopred písomne odsúhlasené odberateľom. 

7.4 Faktúra bude obsahovať tieto údaje: 
- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresu sídla 
- číslo zmluvy 
- číslo faktúry 
- deň odoslania a splatnosti faktúry 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu 
- označenie služby 
- celkovú fakturovanú sumu 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby 
- kalkuláciu ceny vykonaných prác 
- podpis objednávateľa. 

7.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia odberateľovi. V prípade, že bola faktúra 
vrátená na doplnenie, plynie nová lehota splatnosti. 

7.5 Účastníci týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo 
zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

8.1 Dodávateľ nezodpovedá za škodu na zdraví, živote osôb a za škodu na majetku na strane 
odberateľa, ktorá vznikne odberateľovi z toho, že zhotoviteľ stavebných prác porušil 
povinnosti vyplývajúce mu z predpisov na zaistenie bezpečnosti práce. 

8.2 Plnením povinností dodávateľa v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutá zodpovednosť 
vedúcich a riadiacich zamestnancov odberateľa za stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a technických zariadení v zmysle § 82 písm. a/ a b/ Zákonníka práce a Zák. č. 
124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

8.3 Vo veciach zodpovednosti a ostatných právnych vzťahov sa budú účastníci tiež spravovať 
a riadiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodania predmetu zmluvy v dohodnutej lehote 
sa toto bude považovať za závažné porušenie zmluvy a odberateľ je oprávnený 
jednostranne odstúpiť od zmluvy a má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 200 €. 
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9.2 Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými 
dodatkami. Odberateľ je oprávnený jednostranne vypovedať zmluvu bez udania dôvodu. 
Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom, kedy bola výpoveď písomne 
doručená dodávateľovi. 

9.3 Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na 
právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán 
na iné organizácie. 

9.4 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach z ktorých dve dostane dodávateľ a dve 
odberateľ. 

9.5 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

9.6 Zmluva nadobudne účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
v zmysle ust. § 47a občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
povinnou osobou. 

10. 03. 2015 10. 03. 2015 
V Prievidzi, V Prievidzi, 

Ing. Ján Donič 
koordinátor 

B O Z P O 
ICO: 40648737, t účtu: 6354723̂ 200 
Cigíanslu cesia 3C, Taff046£424513 

JUDr. Katarína Macháčko 
primátorka mesta 


