
 

MANDÁTNA ZMLUVA O KOORDINÁCII BEZPEČNOSTI PRÁCE 
 

podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko v platnom znení uzatvorená podľa § 566 Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

1. ZMLUVNÉ STRANY 
 
Mandant:  
Názov:                  Obec Spišská Teplica  

Sídlo:       Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica 

IČO:        00326534 

DIČ:        2020674964 

Zastúpený:       Ing. Radoslav Šeliga – starosta obce  

IČ DPH:                         nie je platca DPH 

Bankové spojenie:         Slovenská sporiteľňa a.s.                     

IBAN:                            SK68 0900 0000 0051 1795 3713 

e-mail:                            obec@obecspisskateplica.sk 

       

Mandatár:           
Obchodné meno:          Ing. Martin Macala                                                                                                                                         

Sídlo:                            Brezová 1856/16, 052 01 Spišská Nová Ves 
IČO:                                     44492367     

DIČ:                  1076334061                                               

IČ DPH:                      SK10763347061                                                                                                                              

Bankové spojenie:      Prima banka, a.s             

IBAN:                SK14 5600 0000 0034 5043 0001,SWIFT:KOMASK2X 

e-mail:               bezt@bezt.sk      

 

2. PREDMET ZMLUVY 

 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je činnosť mandatára                        

(koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ďalej len ,,koordinátor BOZP"), 

ktorý bude zabezpečovať a vykonávať koordináciu bezpečnosti na stavenisku. 

Vykonávanie činnosti koordinátora  BOZP sa bude uskutočňovať' podľa Nariadenia 

vlády SR č. 396/2006 Z. z. minimálnych bezpečnostných a  zdravotných požiadavkách na 

stavenisko a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, na stavenisku cyklistického chodníka, názov investičnej 

akcie: „ Cyklistický chodník Spišská Teplica – Poprad pri vykonávaní stavebných prác 

(príloha č. 1 tejto zmluvy). 

2.2  Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je koordinácia  bezpečnosti 

stavby  z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci, ktorá sa bude 

vykonávať v zmysle Nariadenia vlády  SR č. 396/2006 Z z. a prevádzkovej činnosti 

Mandanta a jeho požiadaviek (príloha č. 1 tejto zmluvy)  

2.3 Mandant sa zaväzuje poskytnúť mandatárovi všetky požadované doklady súvisiace 

s predmetom zákazky aj od svojich dodávateľov, prípadne subdodávateľov za účelom  

vypracovania plánu BOZP a vykonávania činnosti koordinátora BOZP. 



2.4 Mandatár sa zaväzuje poskytovať mandantovi poradenstvo a uplatňovanie  

všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie BOZP v súlade s platnou 

legislatívou pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe  ktorých sa 

budú plánovať práce súčasne alebo budú na seba nadväzovať a kontrolu dodržiavania 

vypracovaného Plánu BOZP.  

 

3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA ZMLUVY 

 

3.1 Koordinátor bezpečnosti je oprávnený pri vykonávaní obhliadok vstupovať na 

stavenisko, vykonávať potrebné zisťovania a  úkony (písomný záznam, 

fotodokumentácia), nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné  údaje 

a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov zhotoviteľa 

a podzhotoviteľov. 

3.2 Koordinátor bezpečnosti stavby vypracuje záznam z kontroly  písomným záznamom  

v stavebnom denníku, príp. samostatným písomným záznamom, ktorý bude následne 

zaslaný stavebníkovi a dotknutým zodpovedným osobám. 

3.3 Mandatár je povinný oboznámiť všetky právnické a fyzické osoby na stavenisku 

s vypracovaným Plánom BOZP, o čom predloží mandantovi písomný záznam. Všetci 

zamestnanci/pracovníci musia byť pred začatím prác preukázateľným  spôsobom 

oboznámení v súlade s §7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a o zmene niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a v zmysle 

zákona č. NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.  

3.4 Mandatár v prípade potreby zabezpečí  styk s príslušnými orgánmi štátnej správy  na 

úseku bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci. 

 

4. ČAS PLNENIA 

 

4.1 Predpokladaná   prítomnosť  koordinátora BOZP  na   stavenisku  je  1x  za  mesiac v       

      potrebnom rozsahu. Z   každej  kontroly  staveniska  je koordinátor bezpečnosti stavby     

      povinný vypracovať písomný záznam  z  kontroly  podľa bodu 3.2. 

4.2 Mandatár sa  zaväzuje, že odborné   činnosti koordinátora  bezpečnosti   stavby  podľa  

      tejto zmluvy  bude   vykonávať odo   dňa   podpísania  tejto zmluvy až   do  ukončenia  

      stavby. 

4.3 V prípade   prerušenia   prác   na   stavenisku   sa  pozastaví aj činnosť vykonávaná na  

       základe tejto zmluvy.   

 

5 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1 V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách  sa zmluvné strany dohodli, že        

       odmena za služby  poskytované mandatárom  t.j. výkon  koordinácie BOZP  

       autorizovaným bezpečnostným technikom  sa stanovuje na  sume mesačne 50 EUR                  

       bez  DPH. 

5.2 Mandant uhradí mandantárovi uvedenú čiastku   v stanovenom termíne po vystavení  

      faktúry mandantárom.  

5.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov 

vyžadovaných pre daňový doklad. 

5.4 Mandatár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť mandantovi zmenu bankového 

spojenia uvedeného v bode 1. 

 

 



6. PRÁVA A POVINNOSTI 

 

6.1 Mandant sa zaväzuje odovzdať mandantárovi všetky ním vyžiadané údaje a doklady  

potrebné k splneniu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje spolupracovať s mandantárom 

a umožniť mu nezávislosť pri vykonávaní jeho odborných činností a vstup na stavenisko, 

ktorý je  bezprostredne potrebný pre jeho výkon činnosti. 

6.2 Mandant poskytne bezplatne mandatárovi pred začatím  poskytovania služieb potrebné 

informácie spojené s výkonom činnosti a priestor pre administratívne úkony spojené 

s činnosťou koordinácie bezpečnosti stavby (vypracovanie kontrolného zápisu). 

6.3 Mandant zaplatí mandantárovi odmenu uvedenú v článku 5 tejto zmluvy splnením prác 

podľa článku 2 tejto zmluvy  v lehotách a spôsobom podľa článku 5 tejto zmluvy. 

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA ZÁVADY A ZÁRUKA 

 

7.1 Mandatár zodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť nezodpovedným prístupom pri 

výkone predmetu plnenia, za ktorý bol povinný podľa článku 2 tejto zmluvy. 

7.2 Mandant nemá nárok na náhradu škody, ak táto bola spôsobená v dôsledku jeho konania, 

alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bol povinný, na ktorú bol povinný podľa článku 6 

tejto zmluvy , najmä vtedy ak mandant poskytne mandatárovi chybné , neúplné podklady 

a potrebné informácie nevyhnutné k zabezpečeniu predmetu plnenia.  

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

8.1 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom  po jej zverejnení  a platná je dňom podpisu  

obidvoma zmluvnými stranami.  

8.2 Zmluvné strany sa dohodli  na mesačnej výpovednej lehote, ktorá sa počíta  od prvého 

dňa mesiaca  nasledujúceho odo dňa  doručenia písomnej výpovede jednej zo zmluvných 

strán. V prípade zistenia závažných nedostatkov pri plnení povinností vyplývajúcich zo 

záväzkového  vzťahu si obe  zmluvné strany  môžu uplatniť právo okamžitého odstúpenia 

od zmluvy.  

8.3 Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú obsiahnuté zmluvou, sa riadia 

Obchodným zákonníkom, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými v Slovenskej republike. 

8.4 Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do obsahu 

i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi  

vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve. 

8.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých mandant dostane 1 exemplár  

a mandatár dostane 1 exemplár. 

8.6  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha : 

         a)  Popis činnosti pre mandatára (KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI NA STAVBE)  

 

 

V Spišskej Teplici    dňa 22.04.2021 

 

 

 

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

   Podpis mandatára                                                  podpis mandanta  

  Ing. Martin Macala                                             Obec Spišská Teplica  

                                                                               Ing. Radoslav Šelliga   



Príloha č. 1 

 

POPIS ČINNSTÍ MANDATÁRA KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI NA STAVBE „ 

Cyklistický chodník Spišská Teplica – Poprad“ 

 

Popis práce služieb vychádza z rozsahu činnosti stanovenej  zákonom NR SR č. 124/2006 Z. 

z. o BOZP v znení neskorších predpisov a NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 

Mandatár – koordinátor bezpečnosti spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a odborné 

predpoklady na vykonávania týchto činností. 

 

Kontrola plnenia  príslušných požiadaviek BOZP sa vzťahuje  najmä na : 

A) Základný rozsah – koordinácie plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku 

z hľadiska zaistenia BOZP 

1. Poradenstvo a uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie  

BOZP podľa zákona pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých 

sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne  alebo budú na seba nadväzovať. 

2. Koordinácia bezpečnosti na stavbe podľa článku 2 tejto zmluvy zahŕňa uplatňovanie 

požiadaviek podľa §5 ods.2 písm. a),b),c) NV SR 396/2006 Z. z. a dodržiavanie  plánu 

BOZP vypracovaného podľa §5 ods.2 písm. b) NV SR 396/2006 Z. z. 

3. Spoluprácu medzi zhotoviteľmi a podzhotoviteľmi na stavenisku, najmä a pracujú na 

spoločnom pracovisku a ak ich činnosť  na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie 

práce  so zreteľom na ochranu zamestnancov , na prevenciu vzniku úrazov a iného 

ohrozenia zdravia, na vzájomné informovania a zapojenie do procesu, ak je to potrebné. 

4. Prerokúvanie, spolupráca a koordinácia medzi zhotoviteľmi, podzhotoviteľmi, zástupcami 

zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorí vykonávajú alebo 

zabezpečujú  práce na stavenisku so zreteľom na §6 až9, na vyskytujúce sa 

nebezpečenstvá a veľkosť staveniska/pracoviska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        V Spišskej Teplici   dňa 22.04.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


