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ZMLUVA O DIELO  

                                                                
 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na 

investičnú akciu: 
“Okružná križovatka Bratislavská – Strojárenská v Trnave, 1. etapa – výkon koordinátora 

projektovej dokumentácie a koordinátora bezpečnosti“ 
 
 

Čl. 1  ZMLUVNÉ  STRANY : 

 

1.1.   Objednávateľ : Mesto Trnava 

 Hlavná 1 
 917 71  Trnava 
 IČO:  00 313 114 
 DIČ: 202 1175 728 
 štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Butko, primátor 
 zást. pre veci zmluvné:     Ing. Vladimír Butko  
 zást. pre veci technické:    Ing. Dušan Béreš 
 technický dozor: (bude upresnený objednávateľom) 
 bankové spojenie: VÚB Trnava 
 č. účtu: SK59 0200 0000 0000 2692 5212 
 telefón: 033 / 3236112 
 fax: 033 / 3236400 
 e-mail:  
 
 
 
 
 
1.2. Zhotoviteľ:  
   
   
 IČO:   
            DIČ:                                                                                           

štatutárny zástupca:  
 zást. pre veci zmluvné:   
 zást. pre veci technické:   
 telefón:   

fax:   
e-mail:   

 bankové spojenie:     
             č. účtu:       
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ČL.2  PREDMET ZMLUVY 

 

2.1. Východiskové údaje: 

Názov diela:  Okružná križovatka Bratislavská – Strojárenská v Trnave, 1. etapa   

                          – výkon koordinátora projektovej dokumentácie a koordinátora  

                         bezpečnosti  

Miesto stavby: Ulica Bratislavská a Strojárenská v Trnave 

Investor: Mesto Trnava 

 
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť a realizovať všetky služby 

koordinátora projektovej dokumentácie (§ 5) a koordinátora bezpečnosti na stavbe (§ 6) 
v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. NR SR v znení 
príslušných ustanovení.  

 
2.3. Rozsah služieb koordinátora projektovej dokumentácie bude pozostávať z týchto činností: 

a/  uplatňuje požiadavky podľa § 4 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z., 
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. 

 
Rozsah služieb koordinátora bezpečnosti bude pozostávať z týchto činností: 
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, 

c/ vykonáva úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladov podľa § 6 
ods. 2 písmeno b) a c), ktoré zohľadňujú postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu 
prác, 

d/ zabezpečuje spoluprácu 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 a zapája fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nie je 
zamestnávateľom do tohto procesu, ak je to potrebné, 

e/ vypracováva opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov. 
Zhotoviteľ je povinný si vykonať fyzickú obhliadku dotknutého priestoru za účelom   
riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom týchto priestorov. 

 
2.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú postupovať v dohodnutej činnosti podľa tejto zmluvy 

a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
 

Čl.3 ČAS PLNENIA A SPÓSOB ODOVZDANIA PREDMETU ZMLUVY 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná práce uvedené v predmete zmluvy dojednanom v rozsahu 
čl. 2. tejto ZoD v týchto lehotách:  

-   Predpokladané zahájenie prác od 09/2014  
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-   Predpokladané ukončenie prác do 12/2014 (bude upresnené dodatkom k Zmluve 
o dielo po podpise Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom verejnej súťaže „Okružná 
križovatka Bratislavská – Strojárenská v Trnave, 1. etapa“) 

 
         

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

 
3.3. Predmet plnenia podľa čl. 2.3. tejto zmluvy je plnený vykonávaním činnosti koordinátora 

projektovej dokumentácie a koordinátora bezpečnosti, zúčastňovaním sa kontrolných dní 
konaných na stavbe, vykonávaním vlastnej kontroly na stavbe až do doby riadneho 
skolaudovania stavby a vypratania staveniska zhotoviteľom stavby, čím sa skončí činnosť výkonu 
koordinátora.  

  

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 tejto ZoD  riadne vykonávať 

a zúčastňovať sa koordinačných porád k postupu výstavby, kontrolných dní zvolaných na stavbe 

kde je jeho účasť nutná a vykonať aspoň 1x týždenne kontrolu na stavbe. Stavba bude 

realizovaná plnohodnotnou dvojsmennou pracovnou prevádzkou diela. 

 
  
   
 

ČL.4  PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
4.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať služby podľa tejto zmluvy. Ďalej je povinný viesť písomné 

záznamy o svojej činnosti a o pravidelných týždenných prehliadkach. 
 
4.2. Objednávateľ je povinný zistené nedostatky pri preventívnych prehliadkach, kontrolách 

a koordinácií odstraňovať v určených termínoch. 
 
4.3 Objednávateľ sa zaväzuje prostredníctvom zhotoviteľa stavby zhotoviteľovi umožniť vstup na 

stavenisko 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. 

 
4.4. Objednávateľ je povinný vopred prerokovať so zhotoviteľom všetky uvažované zmeny plánu 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v predloženej dokumentácii. 
 
4.5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi všetky potrebné informácie pre úspešné realizovanie 

zmluvne dohodnutej práce. 
 
4.6. Do 7 dní od dohodnutého termínu vykonávania koordinácie bezpečnosti na stavenisku v zmysle 

článku II., objednávateľ prostredníctvom zhotoviteľa stavby zabezpečí odovzdanie zhotoviteľovi 
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. 

 
4.7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi finančné plnenie za vykonané práce podľa čl.3 

tejto zmluvy. 
 
4.8. Zhotoviteľ 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. 
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ČL.5 CENA PREDMETU ZMLUVY  

 

 5.1. Cena za predmet zmluvy podľa čl. 2.2., t. j. celková cena diela  je stanovená dohodou zmluvných 
strán  v  zmysle  zákona   č. 18/1996   Z. z.  o  cenách  v   znení    neskorších predpisov je 
konečná a predstavuje sumu: .......................... (slovom ............................) 

   Cena za výkon KPD a KB bez DPH     eur 

     DPH 20%                    eur 

  Cena spolu s DPH        eur 

       
5.2. Zhotoviteľ je / nie je platcom DPH. 
 
5.3. Cena za služby je dokladovaná cenovou kalkuláciou, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto ZoD. 
 
 

Čl.6 PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. 4.1 tejto zmluvy budú faktúry 
vystavené zhotoviteľom po splnení predmetu tejto ZoD. 

 
6.2. Vystavenie faktúry:  

 
Termín: 14 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 
Čiastka: 100% z ceny spolu s DPH   

 
6.3.  Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 
 

6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť 
ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, a nová  
lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.  

 

6.5. Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 
 
 
 

ČL.7 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 
7.1. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu na zdraví, živote osôb a za škodu na majetku na strane 

objednávateľa, ktorá vznikne odberateľovi z toho, že zhotoviteľ stavebných prác porušil 
povinnosti vyplývajúce mu z predpisov na zaistenie bezpečnosti práce. 

 
7.2. Plnením povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutá zodpovednosť vedúcich 

a riadiacich zamestnancov objednávateľa za stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
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a technických zariadení v zmysle § 82 písmeno a/ a b/ Zákonníka práce a Zákona č. 1242006 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. 

 
7.3. Vo veciach zodpovednosti a ostatných právnych vzťahov sa budú účastníci tiež spravovať 

a riadiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

ČL.8   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodania predmetu zmluvy v dohodnutej lehote sa toto 
bude považovať za závažné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený jednostranne odstúpiť 
od zmluvy a má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 500,00 eur. 

 
8.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a týmto dňom sú zmluvné 

strany viazané prejavmi vôle.  
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta 
Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava. 
 

8.3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 
8.4. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. 
 
8.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  

Príloha 1)  Cenová kalkulácia 
 
8.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej textu a na znak súhlasu s jej 

obsahom vlastnoručne podpísali. 
 
8.7. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní objednávateľ obdrží 

štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.   
 
8.8. Zmluva bola zverejnená dňa ....................... 
 
  
 
V Trnave, dňa: ...................                V ........., dňa: ......... 
 
 
 
Za objednávateľa :     Za zhotoviteľa :     
 
 
 
 
 
...................................................    .................................................. 
      Ing. Vladimír Butko                                                                     
       primátor mesta Trnava      


