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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: 
“Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave – výkon koordinátora bezpečnosti práce na 

stavbe“ 
 
 

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: Ing. Kamil Lastovička 
 bankové spojenie: VÚB Trnava 
 č. účtu: 26925-212/0200 
 telefón: 033 / 3236101 
 fax: 033 / 3236400 
 e-mail: kamil.lastovicka@trnava.sk 
 
 
 
 
 
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:  Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnava – výkon        

koordinátora bezpečnosti práce na stavbe 

Miesto stavby: Hlavná ulica v Trnave 

Investor: Mesto Trnava 

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

koordinátora bezpečnosti práce na stavbe v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
396/2006 Z. z. NR SR v znení príslušných ustanovení.  

 
2.3. Rozsah služieb koordinátora bezpečnosti bude pozostávať najmä z týchto služieb: 

- spolupráca na vypracovaní plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
- uplatňovanie všeobecných zásad bezpečnosti na stavenisku a dodržiavania plánu 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
- aplikácia všeobecných zásad prevencie týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci 
- úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa koordinácie projektovej 

dokumentácie a podkladu k jej zhotoveniu, ktoré budú zohľadňovať postup prác so 
zreteľom na zmeny diela v priebehu práce 

- zabezpečenie spolupráce medzi zamestnávateľmi na stavenisku – spoločnom pracovisku, 
kde ich činnosť na seba nadväzuje 

- usmerňovacie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov i tretích osôb, na prevencii 
vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia 

- zabezpečenie opatrení 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. Zhotoviteľ spolupracuje s koordinátorom projektu na vypracovaní plánu bezpečnosti 
a zdravia v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. NR SR. 

 

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:  

- Zahájenie prác od 1.4.2013  

- Ukončenie prác do 16.5.2014  
         

3.2. Dodržanie dohodnutých termínov je závislé od riadneho a včasného postupu stavebných prác 
zhotoviteľom stavby.  

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

bezpečnosti na stavbe, 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 bezpečnosti na stavbe.  
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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. 

  
   
 

ČL.4 CENA PREDMETU ZMLUVY 

 

 4.1. 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: (sumy uviesť bez DPH i s DPH) 

   Cena za výkon KB bez DPH (pre všetky 4 etapy)  ..................,- eur 

     DPH 20%       ..................,- eur 

  Spolu s DPH (pre všetky 4 etapy)    ...................- eur 

     Z toho: 

  4.1.1. Cena za výkon KB bez DPH (pre jednu etapu) ......................,-eur 

   DPH 20%     ......................,-eur 

   Spolu s DPH  (pre 1 etapu)   ......................,-eur 

  

       

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

Čl.5 PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

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

 
5.2. Vystavenie faktúry:  

 
Termín: 14 dní po prebratí riešeného územia – jednej etapy – samostatným preberacím 
protokolom a odovzdaní do predčasného užívania. 
Čiastka: 100% z ceny s DPH pre jednu etapu podľa čl. 4.1.1  

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

neskorších predpisov. 
 

5.4. 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.  

 

5.5. Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 
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ČL.6   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

6.1. 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. 
 

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

 
6.3. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. 
 
6.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy –  

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

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

štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.   
 
6.7. Zmluva bola zverejnená dňa 28.2.2013. 
 
  
V Trnave, dňa: ............ 2013                V Trnave, dňa: ...............2013 
 
 
 
Za objednávateľa :     Za zhotoviteľa :     
 
 
 
 
...................................................    .................................................. 
      Ing. Vladimír Butko, v.r.                                                 
         primátor mesta Trnava      


