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ZMLUVA 
na výkon funkcie 

KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI  
v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej v texte len ako 

„Nariadenie“) 
(ďalej v texte len ako „Zmluva“) 

 
uzatvorená medzi: 
 
Objednávateľ:   
Názov spoločnosti: Obec Šarišské Dravce 
Sídlo: Šarišské Dravce 109, 082 73 
IČO: 00327794 
DIČ: 2020732241 
Štatutárny orgán: Mgr. Marko Angelovič 
IBAN: SK7956000000003400672002 
BIC (SWIFT): KOMASK2X 
Telefón: +421 51 45 972 21 
e – mail:  ocu@sardravce.sk 
 (ďalej v texte len ako „Stavebník“) 

 
a 
 
Dodávateľ služby: 
Názov spoločnosti:   JJ–BTS, s.r.o. 
Sídlo:                        Vajanského 5662/8, Prešov 080 01 
IČO:                          46 875 581 
DIČ:                          2023627254 
IČ DPH:                    SK 2023627254 
Zapísaná v:               Obchodnom  registri Okresného súdu Prešov, Oddiel:  Sro, Vložka  
                                  číslo: 26887/P 
Štatutárny orgán:      Juraj Jacko konateľ 
IBAN:                       SK4802000000003072116153 
BIC (SWIFT):          SUBASKBX 
Telefón:                    +421 911 982 818 
e – mail:                    jjbts@jjbts.sk 
web adresa:               www.jjbts.sk 
 (ďalej v texte len ako „Koordinátor bezpečnosti“) 
 
(Stavebník a Koordinátor bezpečnosti ďalej v texte len ako „Zmluvná strana“ a spolu ako 
„Zmluvné strany“) 
 
nasledovne: 
 
1. Preambula 
1.1 Stavebník má záujem plniť svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci (ďalej v texte len ako „BOZP“) vyplývajúcemu mu z Nariadenia, za týmto účelom 
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uzatvára s Koordinátorom bezpečnosti túto Zmluvu, predmetom ktorej je zabezpečenie 
plnenia Stavebníkových povinností v oblasti BOZP. 
 

1.2 Koordinátor bezpečnosti je držiteľom nasledovných osvedčení: 
a) CERTIFIKÁT vydaný spoločnosťou Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. na meno 

Juraj Jacko pod číslom KKB / 2013 /006 pre činnosť Koordinátora bezpečnosti, 
ktorého kópia tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy  

b) OSVEDČENIE Autorizovaného bezpečnostného technika na meno Juraj Jacko 
vydaného Národným inšpektorátom práce pod evidenčným číslom ABT –
 0414/12, ktorého kópia tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy  

c) OSVEDČENIE vydané spoločnosťou Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. na meno 
Ivan Jacko pod číslom KKB / 2009 /018 pre činnosť Koordinátora bezpečnosti, 
ktorého kópia tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy  

d) OSVEDČENIE Autorizovaného bezpečnostného technika na meno Ivan Jacko 
vydaného Národným inšpektorátom práce pod evidenčným číslom ABT – 
000539-06, ktorého kópia tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy  

 
2. 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. 

 
3. Stavba 
 
3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom výkonu činnosti Koordinátora bezpečnosti 

podľa Zmluvy je nasledovná stavba: 
 

Názov stavby :  Šarišské Dravce – Obnova obecného úradu 
         Termín začatia stavby: 05/2019 

(Predpokladaný)  
Termín ukončenia stavby:  10/2019 

 
3.2 Zodpovednými osobami v súvislosti s projektovou dokumentáciou sú:   
 

Zodpovedný projektant, ktorý vypracoval projektovú dokumentáciu: 
         Ing. Martin Ratkoš, Malý Šariš 42, 080 01 Prešov 

 
Koordinátor projektovej dokumentácii: 

          Ing. Martin Ratkoš, Malý Šariš 42, 080 01 Prešov 
 
4. Práva a povinnosti Zmluvných strán 
 
4.1 Stavebník sa zaväzuje: 
 

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 
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dokumentáciu, zabezpečiť Koordinátorovi bezpečnosti na požiadanie zástupcu 
zhotoviteľa na stavbe; 

b) zabezpečiť, aby neoddeliteľnú prílohu zmluvy o dielo, predmetom, ktorej je 
príslušná stavba, tvorila aj koordinátorom bezpečnosti dodaná osobitná 
dvojstranová príloha určujúca povinnosti na úseku BOZP pre hlavného 
dodávateľa a všetkých subdodávateľov (vrátane častí A, B, C, D vyplnených 
hlavným dodávateľom pred začatím prác na príslušnej stavbe) 

c) vyvinúť všetko úsilie na to, aby hlavný Zhotoviteľ odstránil všetky závady zistené 
Koordinátorom bezpečnosti pri jeho činnosti podľa Zmluvy a splnil všetky zistené 
opatrenia navrhované Koordinátorom bezpečnosti v záujme BOZP na príslušnej 
stavbe 

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

e) 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 min. 
                   -   1 – krát mesačne vykonanie operatívnej kontroly  
                   -   v osobitných alebo naliehavých prípadoch bezodkladne a podľa  
                        vlastného uváženia s následnou účasťou aj na kontrolnom dni 
                                  

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. 

 
         c)       vyhotoviť o vykonanej kontrole úseku podľa bodu č.4.2 písm. a) Zmluvy   
                   osobitný záznam do 3 dní od vykonania kontroly a zaslať tento záznam na  
                   emailové adresy stavebníkovi, hlavnému dodávateľovi stavby, stavebnému dozoru 
 
         d)      v zmysle § 2 ods.1 NV SR č. 396/2006 Z. z. sa staveniskom rozumie aj priestor,     

       v ktorom sa vykonávajú prípravné práce, stavebné práce, údržbárske práce, ako  
       aj maliarske, čistiace práce a vypratávanie staveniska po skončení prác 
 

4.3 Koordinátor bezpečnosti je oprávnený nechať sa zastúpiť pri výkone činnosti podľa 
tejto Zmluvy a poveriť výkonom činnosti podľa tejto Zmluvy, p. Ivanom Jackom, ktorý 
disponuje oprávnením ABT a spĺňa podmienky Nariadenia. 

 
5. Odmena Koordinátora bezpečnosti 
 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Koordinátor bezpečnosti má za výkon činnosti 

Koordinátora bezpečnosti nárok na odmenu vo výške  120  EUR  
slovom: Jednostodvadsať  EUR  mesačne plus daň z pridanej hodnoty podľa 
príslušných predpisov (ďalej v texte len ako „Odmena“). 

 
5.2 Stavebník je povinný zaplatiť Koordinátorovi bezpečnosti Odmenu za príslušný 

kalendárny mesiac a to na základe faktúry vystavenej Koordinátorom bezpečnosti do 
5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca so splatnosťou  14  dní od dátumu doručenia 
do sídla Objednávateľa. 
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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 
Zmluvy. 

 
6. Doba trvania Zmluvy 
 
6.1 Táto Zmluva  sa 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 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená poštou druhej Zmluvnej strane. 

 
6.3 Stavebník je povinný oznámiť príslušnému Inšpektorátu práce zmenu osoby 

vykonávajúcej funkciu koordinátora bezpečnosti v zmysle Nariadenia. 
 
7. 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: v zastúpení: ocu@sardravce.sk 
Stavebný dozor: konczmarcel@gmail.com 
Koordinátor bezpečnosti: jjbts@jjbts.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. 

 
8. Prílohy 
          Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria jej nasledovné prílohy: 
 

Príloha č. 1 kópia CERTIFIKÁTU vydaný spoločnosťou Inštitút bezpečnosti práce, 
s.r.o. na meno Juraj Jacko pod číslom KKB / 2013 /006 pre činnosť 
Koordinátora bezpečnosti  

Príloha č. 2 kópia OSVEDČENIE Autorizovaného bezpečnostného technika na meno 
Juraj Jacko vydaného Národným inšpektorátom práce pod evidenčným 
číslom ABT – 0414/12 

Príloha č. 3 kópia OSVEDČENIE vydané spoločnosťou Inštitút bezpečnosti práce, 
s.r.o. na meno Ivan Jacko pod číslom KKB / 2009 /018 pre činnosť 
Koordinátora bezpečnosti 

Príloha č. 4     kópia OSVEDČENIE Autorizovaného bezpečnostného technika na meno 
Ivan Jacko vydaného Národným inšpektorátom práce pod evidenčným 
číslom ABT – 000539-06 
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9. 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, 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 dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá 

Zmluvná strana. 
 
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. 

 
 
V Šarišské Dravce 
    

dňa  09.05.2019  

 
 
 
 
 
 

Mgr. Marko Angelovič 
štatutár   

Obec Šarišské Dravce 
 

 

  
 
 
 
 

Juraj Jacko 
Koordinátor bezpečnosti 

Objednávateľ  Dodávateľ služby 
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