
ZMLUVA 

na výkon funkcie koordinátora stavby v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky  

č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

(ďalej len Zmluva)  

 

uzatvorená medzi: 

 

Objednávateľom: 

Mestský podnik služieb spol. s r.o. 

Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica 

Registrácia: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 143/T 

Zastúpený: Ing. Jánom Bachurom, konateľom 

IČO: 31 424 287, DIČ: 2020376303, IČ DPH: SK20203736303 

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Senica 

IBAN: SK11 0200 0000 0000 1750 7182 

(ďalej len ako objednávateľ) 

 

a 

 

Dodávateľom: 

Ing. Jozef Jurovatý 

Gorkého 2618/1A, 909 01 Skalica 

IČO: 344 75 311 

Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pobočka Skalica 

IBAN: SK45 1100 0000 0029 1961 2685 

(ďalej len ako dodávateľ) 

 

1.Preambula 

1.1 Objednávateľ, v zmysle tejto Zmluvy a v znení ustanovení Nariadenia vlády č.396/2006 Z.z. 
v aktuálne platnom znení (ďalej len Nariadenie vlády), v pozícií Stavebníka, zabezpečuje 
prostredníctvom tejto Zmluvy plnenie svojich povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (ďalej v texte len ako „BOZP“) vyplývajúcich mu z Nariadenia vlády a za týmto účelom uzatvára 
s dodávateľom, v zmysle tejto zmluvy a ustanovení Nariadenia vlády - koordinátorom bezpečnosti, 
túto zmluvu, predmetom ktorej je zabezpečenie plnenia povinností Stavebníka. 



2. Predmet Zmluvy 

2.1  Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje vykonávať činnosť koordinátora bezpečnosti  v zmysle 
ustanovení deklarovaných Nariadením vlády na stavbe, tak ako je definovaná v čl. 3.1 tejto Zmluvy po 
dobu trvania realizácie stavby a Stavebník sa zaväzuje Koordinátorovi bezpečnosti za výkon činnosti 
realizovaných v súlade s touto Zmluvou, vyplácať odmenu v súlade s ustanoveniami deklarovanými 
v článku 5. Zmluvy.  

3. Stavba  

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom výkonu činnosti Koordinátora bezpečnosti podľa zmluvy 
je stavba: Rekonštrukcia Múzea Laca  Novomeského, v Senici, Sadová ulica. 

4. Práva a povinnosti Zmluvných strán  

4.1 Stavebník (objednávateľ) sa zaväzuje:  

 

a) vytvoriť vhodné podmienky pre výkon funkcie koordinátora bezpečnosti práce.  

b) zabezpečiť odstránenie všetkých závad zistených Koordinátorom bezpečnosti pri výkone jeho 
činnosti podľa tejto Zmluvy  

c) zabezpečiť splnenie všetkých opatrení navrhovaných Koordinátorom bezpečnosti v záujme BOZP 
na Stavbe;  

d) poskytnúť Koordinátorovi bezpečnosti všetku vyžiadanú súčinnosť potrebnú na zabezpečenie úloh 
Koordinátora bezpečnosti podľa Zmluvy.  

4.2 Koordinátor bezpečnosti (dodávateľ) sa zaväzuje:  

a) vykonávať na Stavbe pravidelné kontroly, v nasledovnom rozsahu:  minimálne 1 x v priebehu 
kalendárneho mesiaca sa zúčastniť na  kontrolnom dni stavby,  minimálne 1 x mesačne vykonať  
operatívnu kontrolu Stavby - v osobitných alebo naliehavých prípadoch, resp.  bezodkladne po výzve 
stavebníka, aj v častejších intervaloch. Podľa vlastného uváženia sa zúčastňovať  na ďalších 
kontrolných dňoch stavby, v prípade vyzvania Stavebníka alebo stavebného dozoru k účasti svoju 
účasť zabezpečiť.  

b) pri výkone činnosti podľa tejto Zmluvy zabezpečiť v plnom rozsahu plnenie všetkých úloh 
vyplývajúcich mu z Nariadenia vlády, pri dodržaní všetkých aktuálne platných zákonov, vyhlášok, 
ďalších legislatívnych opatrení, platných STN a EN v oblasti BOZP.  

 

 



5. Odmena Koordinátora bezpečnosti  

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ,  má za výkon činnosti Koordinátora bezpečnosti nárok 
na odmenu vo výške 250,00 eur mesačne (slovom: dvestopäťdesiat eur mesačne, ďalej v texte len 
ako „Odmena“).  

5.2 Stavebník je povinný vyplatiť Koordinátorovi bezpečnosti Odmenu a to na základe faktúry 
vystavenej Koordinátorom bezpečnosti so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia faktúry.  

5.3 Faktúra podľa čl. 5.2 sa považuje za uhradenú dňom pripísania príslušnej sumy obsiahnutej vo 
faktúre na bankový účet Koordinátora bezpečnosti uvedený v záhlaví faktúry.  

 

6. Záverečné ustanovenia  

6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
zverejnením na webovej sídle Objednávateľa.  

6.2 Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie vyriešiť každý spor vzniknutý v súvislosti s uskutočnením 
a plnením Zmluvy v dobrej viere prostredníctvom rokovaní.  

6.3 Všetky zmeny alebo doplnenia Zmluvy musia byť vyhotovené v písomnej forme.  

6.4 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zmluvná 
strana.  

6.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli  a  Zmluvu slobodne 
a dobrovoľne podpisujú.  

 

V Skalici dňa ..................................                                       V Senici dňa .......................................  

 

 

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

   Dodávateľ                Odberateľ 

 

 

 


