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pre poskytnutie služieb: výkon koordinátora bezpečnosti na stavbe
"Prešov - Caraffova väznica, NKP - Mestská galéria"

číslo dodávateľa služby: číslo objednávateľa:
uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.

I.
Zmluvné strany

Názov: Mesto Prešov Mestský úrad v Prešove - aSR
Sídlo: Hlavná 73, 080 68 Prešov
IČO: 00327646
DIČ: 202122567
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Prešov
Bankový účet č.: 400854927417500
Telefón: 051/3100205
Fax: 051 /7732684
e-mail: jozef.priester@presov.sk
web adresa: www.presov.sk
Zastúpený: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta
(ďalej v texte len ako "Stavebník")

1.2. Poskytovateľ:
Meno: Ivan Jacko - JUPITER
Sídlo: L. Novomeského 22, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 14359782
IČ DPH: SK 1020952482
Zapísaný v: Živnostenskom registri Obvodného úradu Prešov Č. 707-717
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Bankový účet č.: 286441572/0200
e-mail: ivan.jacko@jacko.eu.sk
telefón: 0903/354658
(ďalej v texte len ako "Koordinátor bezpečnosti")

mailto:jozef.priester@presov.sk
http://www.presov.sk
mailto:ivan.jacko@jacko.eu.sk
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(Stavebník a Koordinátor bezpečnosti ďalej v texte len ako "Zmluvná strana" a spolu ako
"Zmluvné strany")
nasledovne:

II.
Preambula

2.1 Stavebník má záujem plniť svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
(ďalej v texte len ako "BOZP") vyplývajúcemu mu z Nariadenia vlády SR Č. 396/2006 Z. z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len
"Nariadenie"), za týmto účelom uzatvára s Koordinátorom bezpečnosti túto Zmluvu,
predmetom ktorej je zabezpečenie plnenia Stavebníkových povinností v oblasti BOZP.

2.2 Koordinátor bezpečnosti je držiteľom nasledovných osvedčení:
a) osvedčenie vydané spoločnosťou Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. pod číslom

KKB / 2005 /021 pre činnosť koordinátora bezpečnosti, ktorého kópia tvorí Prílohu
Č. 1 Zmluvy a

b) osvedčenia Autorizovaného bezpečnostného technika vydaného Národným
inšpektorátom práce pod evidenčným číslom ABT - 000539-06, ktorého kópia tvorí
Prílohu Č. 2 Zmluvy.

III.
Predmet zmluvy

Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje vykonávať činnosť koordinátora bezpečnosti podľa
Nariadenia na stavbe ako je definovaná nižšie v čl. 3.1 Zmluvy a Stavebník sa zaväzuje
Koordinátorovi bezpečnosti za výkon činnosti podľa Zmluvy platiť odmenu v súlade s
ustanoveniami Zmluvy. Pre účely tejto zmluvy sa poskytovaním služieb rozumie činnosť
podľa § 5 a § 6 Nariadenia.

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom výkonu činnosti Koordinátora bezpečnosti podľa
Zmluvy je stavba:

Názov stavby: Prešov - Caraffova väznica, NKP - Mestská galéria
Termín začatia stavby: 23.11. 2010, služba koordinátora bezpečnosti od 26.11. 2010
(Predpokladaný) Termín ukončenia stavby: 23.11.2011
(ďalej v texte len ako "Stavba")

3.2 Zodpovednými osobami v súvislosti s projektovou dokumentáciou sú:
Ing. arch. Vladimír Šárocký, ulica, Kraskova 2, 080 05 Prešov - zodpovedný projektant,
ktorý vypracoval projektovú dokumentáciu.
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IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

a) vytvoriť vhodné podmienky pre výkon funkcie koordinátora bezpečnosti práce, a to
najmä (ale nie len) okrem iného sprístupniť všetky priestory / objekty Stavby,
predložiť Koordinátorovi bezpečnosti na požiadanie projektovú a inú súvisiacu
dokumentáciu, zabezpečiť Koordinátorovi bezpečnosti na požiadanie sprievodný
doprovod na Stavbe;

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

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

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

4.2 Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje:
a) vykonávať na Stavbe pravidelné kontroly, nasledovne:

• v 1. mesiaci platnosti Zmluvy:
2-krát mesačne účasť na kontrolnom dni Stavebníka
3-krát mesačne vykonanie operatívnej kontroly (so zreteľom na zmeny
v priebehu prác v osobitných alebo naliehavých prípadoch bezodkladne
podľa vlastného uváženia)

• po uplynutí 1. mesiaca platnosti Zmluvy počas ďalšej platnosti Zmluvy:
l-krát mesačne účasť na kontrolnom dni Stavebníka
2-krát mesačne vykonanie operatívnej kontroly Stavby (so zreteľom na
zmeny v priebehu prác v osobitných a naliehavých prípadoch
bezodkladne podľa vlastného uváženia)

b) pri výkone činnosti podľa Zmluvy zabezpečiť v plnom rozsahu plnenie všetkých
úloh vyplývajúce mu z Nariadenia pri dodržaní platných zákonov, vyhlášok,
nariadení vlády, predpisov, STN, EN v oblasti BOZP.
Vyhotoviť o vykonanej kontrole úseku podľa bodu č. 4.2 písm. a Zmluvy osobitný
záznam do 3 dní od vykonania kontroly a doručiť tento záznam stavebníkovi na
jeho e- mailovú adresu a podpísanú a opečiatkovanú poštou.

4.3 Koordinátor bezpečnosti je oprávnený nechať sa zastúpiť pri výkone činnosti podľa
Zmluvy treťou osobou resp. poveriť vykonaním činnosti podľa Zmluvy tretiu osobu,
pričom táto osoba musí disponovať oprávneniami potrebnými na výkon činnosti
Koordinátora bezpečnosti podľa Zmluvy.
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v.
Odmena koordinátora bezpečnosti

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Koordinátor bezpečnosti má za výkon činnosti Koordinátora
bezpečnosti nárok na odmenu vo výške:

Stavba: Cena/l mesiac Predpokladaný počet Cena spolu
v € meSIacov v €

Prešov - Caraffova 160,00 12 1 920,00
väznica, NKP -

Mestská galéria
Cena celkom bez DPH 1 920,00
DPH 19% 364,80
Cena včítane DPH 2284,80

5.3 Stavebník je povinný zaplatiť Koordinátorovi bezpečnosti Odmenu za príslušný
kalendárny mesiac a to na základe faktúry vystavenej Koordinátorom bezpečnosti do
5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca so splatnosťou 14 dní od dátumu doručenia do
sídla Stavebníka s priloženou kópiou Zmluvy.

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

5.5 V prípade omeškania Stavebníka s úhradou splatnej faktúry je Koordinátor bezpečnosti
oprávnený požadovať zaplatenie úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý začatý deň
omeškania s úhradou takejto splatnej faktúry.

VI.
Doba trvania zmluvy

6.1 Táto Zmluva uzatvára na obdobie trvania prác a činností na Stavbe uvedených v § 2 ods. 1
Nariadenia.

6.2 Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana bez udania dôvodu, a to
s 2 mesačnou výpovednou lehotou plynúcou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
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6.4 Stavebník povinný oznámiť príslušnému Inšpektorátu práce zmenu osoby vykonávajúcej
funkciu koordinátora bezpečnosti v zmysle Nariadenia.

VII.
Doručovanie

7.1 Keď sa v Zmluve hovorí o doručovaní na e-mailovú adresu, rozumie sa tým doručovanie
zaslaním na nasledovné e-mailové adresy Zmluvných strán:
Stavebník: jozef.priester@presov.sk
Koordinátor bezpečnosti: ivan.jacko@jacko.eu.sk

7.2 Keď sa v Zmluve hovorí o doručovaní poštou, rozumie sa tým doručovanie zaslaním
doporučenou poštou na poštovú adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy.

7.3 Keď sa v Zmluve hovorí o doručovaní osobne, rozumie sa tým doručenie do rúk osoby
oprávnenej preberať poštu v sídle Zmluvnej strany alebo doručenie do rúk osoby určenej
Zmluvnou stranou na preberanie, a to vždy oproti podpisu.

VIII.
Prílohy

Príloha č. 1 kópia Osvedčenia vydané spoločnosťou Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. pod
číslom KKB / 2005 /021 pre činnosť koordinátora bezpečnosti

Príloha č. 2 kópia Osvedčenia Autorizovaného bezpečnostného technika vydaného
Národným inšpektorátom práce pod evidenčným číslom ABT - 000539-06

IX.
Záverečné ustanovenia

9.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými
stranami.

9.2 V prípade, že jedno alebo viacej ustanovení obsiahnutých v Zmluve bude považované za
neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné v akejkoľvek súvislosti, taká neplatnosť,
nezákonnosť alebo nevykonateľnosť nebude mať žiaden vplyv na ostatné ustanovenia
Zmluvy. V takom prípade vynaložia Zmluvné strany všetko potrebné úsilie na to, aby
takéto neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy nahradili platným,

mailto:jozef.priester@presov.sk
mailto:ivan.jacko@jacko.eu.sk
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zákonným alebo vykonateľnými ustanovením, ktoré bude mať rovnaký alebo podobný
ekonomický charakter ako ustanovenie nahradené.

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

9.4 Táto Zmluva tvorí jedinú dohodu uzatvorenú medzi Zmluvnými stranami týkajúcu sa
jednotlivých skutočností v nej upravených a nahrádza všetky predchádzajúce dohody,
zmluvy alebo vyhlásenia medzi Zmluvnými stranami, písomné alebo ústne, do takej miery,
v akej s predmetom Zmluvy súvisia.

9.5 Všetky zmeny alebo doplnenia Zmluvy musia byť vyhotovené v písomnej forme. To sa
vzťahuje aj na zmenu tejto požiadavky písomnosti.

9.6 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ
a dva zhotoviteľ.

9.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi, ktoré pripájajú.

/'

J~
PREŠO

SLOVA

JUDr. Pavel Hagyari Ivan Jacko
Primátor mesta Koordinátor bezpečnosti
Objednávateľ Zhotoviteľ

Príloha Č. 1 kópia Osvedčenia vydané spoločnosťou Inštitút bezpečnosti práce, S.r.o. pod
číslom KKB / 2005 /021 pre činnosť koordinátora bezpečnosti
Príloha Č. 2 - kópia Osvedčenia Autorizovaného bezpečnostného technika vydaného Národným
inšpektorátom práce pod evidenčným číslom ABT - 000539-06



OS JíEIJČENIE
pre koordinátora bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 39612006 Z. z-

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

kurz koordinátorov bezpečnosti,
ktorý sa konal v čase od 10.11..2009 do 11.11..2009 v rozsahu 16hodín

_. --~----_.-
I
Inštitút bexpeéno&tl praca, s.r.o .

• J. St.o,.I."., 841 05 Sratlslava
l ,to 35859851. IC DPH' 5K2020226846I OR Okres~y sud Sratlslava I

VIOŽ~~ ~, :>9\136/8

Ing. Milan Fančovič
riaditeľ IBP



ÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE
Masarykova 10,040 Ol Košice

..-OSVEDCENIE

vydané v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 4. zákona Č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
a o zmene a doplnení zákona č. 8212005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 39 ods. 4 zákona Č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
na činnosť:

L. Novomeského 22
08001 Prešov

// //" "tr ,/.............i!fl.(,: ..~::L. .
Ing. Gabrie1J'!fabovský

generálny riaditeľ


