PRÍLOHA č. 2
Riadenie kvality, ochrany životného prostredia, BOZP a OPP

I. RIADENIE KVALITY
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ má zavedený, udržiavaný a zlepšovaný systém manažérstva kvality
zodpovedajúci požiadavkám STN EN ISO 9001:2015, ďalej systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci podľa STN ISO 45001:2018 a systém environmentálneho inžinierstva podľa STN EN ISO 14001:2015 a bude
sa podľa toho riadiť pri zhotovovaní predmetného diela.
Zhotoviteľ urobí dielo v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia, odovzdanou projektovou
dokumentáciou, platnými STN, v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb., v platnom znení a jeho
vykonávacími vyhláškami. Zhotoviteľ umožní objednávateľovi priebežnú kontrolu prác, dodržiavanie právnych
predpisov a STN ako aj pokynov výrobcov stavebných materiálov a výrobkov.
Ak zistí objednávateľ použitie nekvalitných materiálov, výrobkov alebo prác, vyzve zhotoviteľa k vykonaniu okamžite j
nápravy, popr. vykonaniu skúšok. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.
Pokiaľ zhotoviteľ v určenej lehote chyby/nedostatky neodstráni, je objednávateľ oprávnený chyby odstrániť sám
alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Za neodstránenie chyby/nedostatku v určenej
lehote je objednávateľ oprávnený voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR za každý deň
omeškania a každú chybu/nedostatok. Do doby odstránenia zistených chýb/nedostatkov je objednávateľ oprávnený
pozdržať platbu faktúr, bez toho aby sa tým dostal do omeškania.
Zhotoviteľ dodá k zabudovaným materiálom a výrobkom príslušné doklady o kvalite – Prehlásenie o zhode podľa
zák. 56/2018 Z.z., v platnom znení, atesty, certifikáty výrobkov, bezpečnostné listy, a pod.

II. RIADENIE OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
2.1.

2.2.

Zhotoviteľ pri realizácii diela urobí v súlade s právnymi predpismi všetky potrebné opatrenia, ktoré zamedzia
nežiaducim vplyvom stavby na okolité prostredie (hlavne na nehnuteľnostiach priliehajúcich k stavenisku), pričom
sa zaväzuje rešpektovať zásady certifikovaného environmentálneho programu objednávateľa, pričom opatrenia sú
záväzné aj pre tretiu stranu – zmluvný partner zhotoviteľa resp. dodávateľ.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 17/1992 Zb., o životnom prostredí, zákon č. 137/2010 Z. z., o ochrane
ovzdušia a vodný zákon č.364/2004 Z. z., v platnom znení. K tomu je zhotoviteľ povinný splniť:

-

-

-

-

-

Realizácia zákona č. 137/2010 Z. z. – ochrana ovzdušia
Oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy používanie stredných zdrojov nečistenia ovzdušia / dočasných
resp. mobilných / a spôsob vykonania výpočtu znečistenia ovzdušia za dobu ich používania na príslušnej
stavbe
Pre malé zdroje znečistenia túto ohlasovaciu povinnosť splniť na príslušnom mestskom / obecnom / úrade
Po skončení činnosti alebo po skončení kalendárneho roka vykonať vyhodnotenie množstva emisií a tento
údaj predložiť formou výpočtu podľa projektu NEIS na príslušnú štátnu správu resp. samosprávu a kópiu
hlásenia predložiť objednávateľovi
Vykonať opatrenia k zabezpečeniu ochrany znečistenia ovzdušia a nedovoliť
nekontrolované
a nezabezpečené používanie zdrojov znečistenia ovzdušia ako napr. zdroje s prekročenými hodnotami
prípustných emisných faktorov, palivá nezodpovedajúce príslušnej STN / tuhé, kvapalné, plynné /, akékoľvek
voľné spaľovanie pevných alebo tekutých látok, používanie zdrojov znečistenia bez filtračných jednotiek ak
sú nimi podľa technických údajov vybavené alebo spadajú do povinnosti oprávnených meraní
Na požiadanie poskytnúť technické údaje o použitých zdrojoch znečistenia objednávateľovi
Realizácia zákona č. 364/2004 Z. z.- ochrana vody
Nakladanie s vodami / odber pitnej resp. priemyselnej vody a odvádzanie odpadových vôd / vykonať len na
základe uzatvorených zmlúv s dodávateľom vody resp. na základe povolenie orgánov štátnej správy na
odber vody z podzemných zdrojov alebo vodných tokov. Odvod odpadových vôd vykonať na základe
uzatvorenej zmluvy zo správcom kanalizácie a pri odvode odpadových vôd do povrchových alebo
podzemných vôd na základe povolenia orgánov štátnej správy, pričom kópie zmlúv alebo povolení predloží
objednávateľovi najneskôr ku kolaudácii stavby
Manipulácia s nebezpečnými látkami na stavbe alebo na stavebnom dvore podlieha ustanoveniam zákona
a vyhláške MŽP SR č. 200/2018 Z. z. a zhotoviteľ je povinný legislatívne podmienky zabezpečiť formou
prevádzkových / manipulačných / poriadkov a pri naplnení limitných množstiev a to – škodlivé tuhé látky viac
ako 1 t, kvapalné škodlivé látky viac ako 1 m 3 alebo obzvlášť škodlivé tuhé látky viac ako 0,3 t a obzvlášť
škodlivé kvapalné látky viac ako 0,3 m 3 je povinnosťou zhotoviteľa vypracovať a dať na schválenie „Plán
preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného
prostredia a na postup v prípade ich úniku / havarijný plán podľa osnovy stanovenej vyhláškou č. 200/2018 Z.
z. Tieto dokumenty na požiadanie predložiť objednávateľovi
Zhotoviteľ zabráni odkvapom ropných látok z vozidiel a mechanizmov a prípadné odkvapy bude zachycovať.
Bude skladovať ropné látky a látky škodlivé vodám tak, aby boli zabezpečené proti úniku do životného
prostredia alebo pred inými nežiaducimi účinkami
Zhotoviteľ navrhne a zabezpečí vhodné prostriedky pre zdolávanie ekologických nehôd a havárií (napr. pre
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únik škodlivých látok do životného prostredia (odkvapové vankúše, záchytné vane, apod.). Stavenisko
a stavebný dvor bude vybavený odpovedajúcou havarijnou súpravou
Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu o odpadoch a evidenciu o spôsobe ich zneškodňovania v súlade so zákonom
č. 223/2001 Z z., o odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok MŽP č. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje Katalóg
odpadov a č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o odpadoch. Žiadny odpad nebude
spaľovaný, zasypaný do výkopov, zabetónovaný alebo zamurovaný na stavbe alebo nebude vykonávané miešanie
odpadov, ale bude likvidovaný v súlade s platnou legislatívou a podľa vydaných povolení a rozhodnutí orgánov
štátnej správy alebo samosprávy.
Zhotoviteľ je povinný zhromažďovať a triediť vzniknuté odpady podľa druhu a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
odcudzením, únikom do životného prostredia alebo iným nežiaducim účinkom v súlade s vyhláškou MŽP č.
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o odpadoch, plniť opatrenie dané zákonom č. 119/2010
Z. z.., o obaloch- dovoz materiálu obaloch z plastov, papiera a lepenky, skla a kovových obalov, z ktorých odpad
bude likvidovaný na území SR, zákonom č. 67/2010 Z. z., o chemických látkach a chemických prípravkoch a
označí miesta ich uloženia výstražnými symbolmi nebezpečnosti (označí nádoby na nebezpečné odpady
katalógovým číslom odpadu, názvom odpadu, zodpovednú osobu a symbolom nebezpečnosti a v blízkosti umiestni
identifikačné listy zhromažďovaných odpadov). Likvidáciu odpadu vykonať odborne spôsobilou firmou. Doklady
o zneškodnení alebo zhodnotení vzniknutých odpadov predloží najneskôr ku dňu kolaudácie objednávateľovi.
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg
nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik odpadov uvedených v
prílohe č. 3 vyhl. č. 366/2015 Z.z., Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich
množstvo. Kópiu ohlásenia je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi spolu s príslušnými dokladmi (vážne
lístky, evidenčné listy nebezpečného odpadu, evidenčné listy ostatných odpadov atď.).
Zhotoviteľ musí mať pri realizácii diela na stavbe pre všetky nebezpečné chemické látky alebo chemické prípravky
k dispozícii karty bezpečnostných údajov a na vyžiadanie objednávateľa je povinný poskytnúť ich zoznam viď.
zákon o chemických látkach a chemických prípravkoch a o zmene niektorých zákonov č. 67/2010 Z. z., v platnom
znení.
Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny a pri realizácii diela
nepoškodí dreviny ani prípadné porasty v obvode stavby. Povolenie k výrubu drevín prediskutuje s príslušnými
orgánmi a výrub vykoná len na základe povolenia orgánov štátnej správy. Obdobne postupuje aj pri rekultivácii
terénu alebo výsadbe zelene. Povolenia sú súčasťou dokumentácie ku kolaudácii objektu.
Zhotoviteľ bude okamžite informovať objednávateľa o všetkých negatívnych dopadoch alebo vplyvoch na životné
prostredie, ktoré vznikli pri jeho činnosti, v prípade úniku škodlivých látok do životného prostredia zaistí okamžite na
svoje náklady nápravu (sanáciu, a pod.).
Zhotoviteľ zaistí očistenie vozidla alebo mechanizmu pred výjazdom na verejnú komunikáciu a očistí komunikáciu,
pokiaľ ju znečistil svojou činnosťou a preverí či uvedená zemina nie kontaminovaná ŠL / ropné látky /.
Za porušenie uvedených povinností je objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za
každý prípad a deň neodstránenej chyby až do zjednania nápravy.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

III. RIADENIE BOZP A OPP
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
-

-

-

Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP a OPP, hlavne sa
riadiť podmienkami BOZP obsiahnutých v Zákonníku práce, z. č. 124/2006 Z.z., vyhl. č. 147/2013 Z.z. v z.n.p. a v
ďalších právnych predpisoch tykajúcich sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pred
začiatkom realizácie dohodnutých prác je povinný prevziať Plán zaistenia BOZP a OPP objednávateľa a
dodržiavať ho, pokiaľ v zmluve o dielo nebolo dohodnuté inak.
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať príslušné ustanovenia právnych a ostatných predpisov v oblasti ochrany pred
požiarmi, riadiť sa podmienkami v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č.
121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu aj za svojich subdodávateľov.
Z vyššie uvedeného zhotoviteľovi vyplývajú najmä nasledujúce povinnosti:
vykonávať len tie činnosti alebo práce, na ktoré má vydané platné oprávnenie na činnosť alebo iný doklad
oprávňujúci ho vykonávať dohodnuté činnosti v zmysle platných právnych a ostatných predpisov na zaistenie
BOZP a OPP,
zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich
zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa
právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a OPP a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú
ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré
nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych a ostatných predpisov na
zaistenie BOZP a OPP,
preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca:

s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP a OPP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami
ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými
postupmi, zásadami BOZP a OPP prispôsobenými charakteru práce vykonávanej zamestnancami, ich
pracoviskám a iným okolnostiam,

s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu
vyskytnúť, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,

s preventívnymi a ochrannými opatreniami, ktoré boli vykonané na zaistenie BOZP a OPP, a ktoré sa
vzťahujú na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách,
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so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli
bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca,

s opatreniami a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach
a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie,
poskytovať zamestnancom potrebné a účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich
poskytnutí,


-

-

3.5.
-

-

-

-

-

-

-

-

3.6.
3.7.

3.8.

zhotoviteľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na
zaistenie BOZP a OPP, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku
a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:

stav BOZP a OPP vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení,

či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok
a či dodržiava určený zákaz fajčenia,

činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám,

riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných
opatrení.
zhotoviteľ je povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou.
Ďalej je zhotoviteľ povinný zabezpečiť:
pohyb svojich zamestnancov a výkon dohodnutých činností len na určenom pracovisku a po určených prístupových
komunikáciách. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že všetci jeho zamestnanci budú dodržiavať pri vykonávaní
dohodnutých činností príslušné platné právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP a OPP, všetky pokyny
a príkazy ako aj príkazové, výstražné a zákazkové bezpečnostné označenie. Zamestnanci nesmú vstupovať na
pracoviská a do iných častí staveniska, na ktorých nemajú určený výkon dohodnutých činností,
zamestnanci zhotoviteľa musia byť viditeľne označení logom alebo názvom zhotoviteľa,
je zakázané vstupovať na stavenisko, pracoviská, do priestorov a objektov pod vplyvom alkoholu, omamných
a psychotropných látok a rovnako sú zamestnanci zhotoviteľa povinní dodržiavať zákaz požívať alkohol, omamné
a psychotropné látky alebo ich prinášať na stavenisko, pracoviská, do priestorov a objektov,
zamestnanci zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na výzvu zodpovedného zamestnanca objednávateľa skúške, či nie
sú pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok,
na všetkých pracoviskách staveniska, v priestoroch a objektoch je zakázané fajčenie. Fajčenie je povolené jedine
na k tomu určených a riadne označených miestach,
používané pracovné prostriedky, strojné a technické zariadenia a materiály musia spĺňať požiadavky príslušných
platných právnych a ostatných predpisov. Pracovné prostriedky, ktoré podliehajú povinnosti vykonávania
pravidelných kontrol alebo revízií, v zmysle platných právnych alebo ostatných predpisov, je zhotoviteľ povinný
riadne vykonávať a doklady o ich vykonaní predložiť na vyžiadanie zodpovednému zamestnancovi objednávateľa,
je zakázané bezdôvodne zasahovať do strojných, technických a technologických zariadení, používať bez súhlasu
pracovné prostriedky objednávateľa, resp. iného zhotoviteľa, zasahovať, vyraďovať z prevádzky alebo meniť
funkčné vlastnosti bezpečnostných a ochranných prvkov na pracoviskách, pracovných prostriedkoch alebo
strojných, technických a technologických zariadeniach,
bezodkladne informovať zodpovedného zamestnanca objednávateľa v prípade poškodenia zdravia (vlastného, ale
aj iných zamestnancov), pri vzniku škody na zariadeniach a o poruchách zariadení,
práce a činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (napr. s otvoreným ohňom, zváranie,
brúsenie, spájkovanie a pod.) musia byť vykonávané len na základe písomného povolenia. Jeho vystavenie,
odbornú prípravu členov protipožiarnej asistenčnej hliadky a dodržiavanie ustanovených opatrení uvedených
v písomnom povolení je povinný zabezpečiť zhotoviteľ.
v prípade vzniku požiaru pokúsiť sa ho uhasiť dostupným požiarno-technickým zariadením (napr. prenosný hasiaci
prístroj, hydrant a pod.) a ďalej postupovať podľa požiarnych poplachových smerníc.
práce budú vykonávané vozidlami a stavebnými strojmi v zodpovedajúcom technickom stave s platnou
technickou prehliadkou a vyhovujúcim osvedčením o meraní emisií ako aj odborne a zdravotne spôsobilými
zamestnancami (tieto skutočnosti zhotoviteľ doloží platnými kópiami dokladov),
menovať zodpovednú osobu zhotoviteľa vo veciach realizovaného diela zodpovedného za:

styk s objednávateľom a preberanie jeho príkazov, pokynov apod.,

realizácia diela podľa platných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických
zariadení pri stavebných prácach, a zaistiť jej trvalú prítomnosť na stavbe,
v prípade zamestnancov cudzích národností zaistiť vedúceho zamestnanca, ktorý ovláda slovenský jazyk, popr.
tlmočníka pre preberanie príkazov, pokynov od objednávateľa a pod.,
viesť preukázateľným spôsobom evidenciu dochádzky svojich zamestnancov od začiatku až do konca zmeny tak,
aby bol u každého pracovníka vyznačený presný príchod a odchod z pracoviska a počet odpracovaných hodín za
deň,
zaistiť bezpečnosť pracoviska a zamestnancov pri realizácii prác vo výškach, v hĺbkach, pri búracích prácach alebo
iných nebezpečných činnostiach,
pravidelne kontrolovať stav susediacich objektov.
Úlohy zhotoviteľa v oblasti starostlivosti o BOZP a OPP sú povinní zabezpečovať všetci zamestnanci, najmä príslušní
vedúci zamestnanci. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností.
Objednávateľ nezodpovedá za pracovné úrazy alebo iné škody, ktoré vznikli z dôvodu porušenia príslušných
právnych alebo ostatných predpisov BOZP a OPP zhotoviteľom, jeho zamestnancami alebo zamestnancami jeho
subdodávateľov.
Zhotoviteľ a jeho zamestnanci sú po vzniku pracovného úrazu povinní postupovať v zmysle príslušných ustanovení
§17, zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov.

3

3.9.
3.10.
-

Objednávateľ si vyhradzuje, dodržiavanie právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP a OPP zhotoviteľom,
kontrolovať zodpovednými zamestnancami.
V prípade zistenia porušovania predpisov v oblastiach BOZP a OPP má objednávateľ právo:
nariadiť bezodkladnú nápravu,
v prípade vyššieho ohrozenia bezodkladne prerušiť výkon prác,
žiadať úhradu škôd spôsobených objednávateľovi a udeliť zmluvnú pokutu pri nedodržaní predpisov na zaistenie
BOZP a OPP vo výške:

PORUŠENIE ZÁSAD BOZP, OPP a OŽP
1
2




Nepoužívanie predpísaného OOPP
Nepoužívanie WC na stavenisku, vykonávanie potreby mimo WC

VÝŠKA
POKUTY
166 €/chybu
116 €/chybu

3



Používanie svojvoľne upraveného alebo poškodeného ručného náradia

116 €/chybu

4



Používanie otvoreného ohňa alebo fajčenia na zakázanom mieste

332 €/chybu

5



Poškodenie bezpečnostného značenia

332 €/chybu

6



Násilie na inej osobe

332 €/chybu

7



Pozitívny nález alkoholu alebo omamnej látky (nezávisle na osobe)

332 €/chybu

8



Opakovaný (druhý) pozitívny nález alkoholu alebo omamnej látky

664 €/chybu

9



Nepoužitie predpísaného osobného zabezpečenia proti pádu z výšky

332 €/chybu

Nezabezpečenie pracoviska protipožiarnymi opatreniami alebo opatreniami uvedenými
v povolení pri práci s ohňom (zváranie, lepenie krytín ohňom, rezanie kovov a pod.)
Vykonávanie prác bez kvalifikačného oprávnenia podľa osobitých predpisov (oprávnia
na VZT, viazačský preukaz atď.)
Používanie lešení bez osobného zabezpečenia

332 €/chybu

10 
11 
12 
13 

664 €/chybu
332 €/chybu

15 

Nepredloženie záznamov zo školení BOZP, odbornej spôsobilosti pracovníkov a
200 €/chybu
zdravotnej spôsobilosti (opakovane)
Nepredloženie dokumentácie BOZP (technológ. a prac. postupy, hodnotenie rizík
800 €/chybu
vykonávaných prác, certifikátov, vyhlásenia o zhode výrobkov, odb. prehliadok a skúšok
VTZ, kontrol el. zariadení a tech. zariadení)
Neodborná obsluha alebo manipulácia so strojmi a mechanizmami
400 €/chybu

16 

Neporiadok na pracovisku a komunikáciách

400 €/chybu

17 

Nesprávny spôsob skladovania materiálov

400 €/chybu

18 

Zlý technický stav strojov a zariadení (napr. únik oleja z prevodovky a motora)

400 €/chybu

19 

Práca v blízkosti stavebných strojov alebo zdržiavanie sa osoby – nedodržanie
minimálnej odstupovej vzdialenosti (max. dosah stroja + 2 m)
Práca vo výkope spoločne s pracujúcim stavebným strojom alebo zdržiavanie sa osoby

800 €/chybu

Prevoz osôb s použitím zdvíhacích zariadení a prostriedkov, ktoré nie sú určené na
prepravu osôb alebo preprava osôb nepovolenou rýchlosťou alebo na dlhšiu ako je
nevyhnutná vzdialenosť prenosu osôb napr. pri betonáži
Ostatné porušenie BOZP:
 Menej závažné
 Stredne závažné
 Viac závažné

800 €/chybu

14 

20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 

OPAKOVANÉ a ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE ZÁSAD BOZP, OPP a OŽP
Nebezpečný pracovný postup

800 €/chybu

166 €/chybu
332 €/chybu
664 €/chybu
VÝŠKA
POKUTY
800 €/chybu

Nenahlásenie vzniku pracovného úrazu a jeho nevyšetrenie vrátane doloženia
požadovaných dokladov
Nesplnenie oznamovacej povinnosti v zmysle platnej zmluvy

800 €/chybu

Nevyhovujúce el. zariadenia – poškodené vodiče, predlžovacie prívody, neodborná
manipulácia s el. zariadeniami
Stroje a zariadenia – bez ochr. krytov a bezp. prvkov alebo bez revízií

800 €/chybu

4

800 €/chybu

800 €/chybu

28 

800 €/chybu

34 

Používanie nevyhovujúcich rebríkov (poškodených, drevených, neodpovedajúcich vyhl.
č. 147/2013 Z.z. v z.n.p.), alebo nepovolená práca na rebríku, alebo použitie rebríka na
iné účely ako je určený, chýbajúca revízia (štítok)
Nezakrytie otvorov proti pádu osôb a predmetov z výšky alebo do hĺbky, nevyhovujúce
konštrukcie alebo prvky na zakrytie takýchto otvorov
Chýbajúce alebo poškodené alebo nedostatočne únosné kolektívne zabezpečovacie prvky
proti pádu z výšky alebo do hĺbky alebo nespĺňajúce predpísané parametre
Používanie nesystémových lešení, rebríkov a iných pomocných prvkov a konštrukcií
nezodpovedajúcich platnej legislatíve
Používanie k výstupu konštrukcie, ktoré k tomu nie sú určené (debnenie, paženie, sudy,
palety a pod.)
Nevyhovujúce ochranné konštrukcie (lešenia) podľa platných predpisov a tech. noriem
(nestabilné, bez zábradlia, bez zaistenia proti pádu predmetov a materiálov),
nekompletné, bez označenia, chýbajúci štítok – kolaudácia lešenárom alebo po dobe
platnosti
Nedodržanie zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa

35 

Nesprávny spôsob skladovania horľavín, nebezpečných látok a prípravkov

800 €/chybu

36 

Chýbajúca havarijná súprava

800 €/chybu

29 
30 
31 
32 
33 

800 €/chybu
800 €/chybu
800 €/chybu
800 €/chybu
800 €/chybu

800 €/chybu

VEĽMI ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE ZÁSAD BOZP, OPP a OŽP
37 

Požitie alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok na pracovisku

VÝŠKA
POKUTY
1000€/chybu

38 

Nezaistenie výkopov proti zosunutiu a zavaleniu, neohradenie výkopov

1000€/chybu

39 

Nezaistenie pracovníkov pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou

1000€/chybu

40 
41 

Úmyselné poškodenie alebo odstránenie ochranných prvkov, nosných prvkov a konštrukcií, majetku 2000€/chybu
a pod.
Nesprávne viazanie a doprava bremien, poškodené viazacie prostriedky
1000€/chybu

42 

Neodstránenie závad zistených kontrolnými orgánmi objednávateľa

1000€/chybu

43 

Porušenie zákazu prepravy osôb na stavebnom nákladnom výťahu a iné zakázané prepravy osôb na
stavebných strojoch
Nepredloženie písomného hlásenia o vzniknutom požiari na pracovisku a iných nebezpečných
udalostiach
Zakázané práce v ochranných pásmach inžinierskych sietí

1000€/chybu

44 
45 

1000€/chybu
1000€/chybu

46 

Iné porušenie zásad BOZP, OPP a OŽP (mimoriadne alebo závažné porušenie alebo spôsobenie
2000€/chybu
havarijného stavu)
47 Ak nie je vyššie uvedené niečo iné v prípade každého opakovaného porušenia sa zmluvná pokuta zvyšuje dvojnásobne. To
znamená, že v prípade druhého porušenia povinnosti je zmluvná pokuta dvojnásobná; v prípade tretieho porušenia
povinnosti je zmluvná pokuta štvornásobná, v prípade štvrtého porušenia povinnosti osemnásobná atď.
48 V prípade tretieho pozitívneho nálezu alkoholu alebo omamnej látky (nezávisle na osobe) je Objednávateľ oprávnený od
tejto Zmluvy odstúpiť.
Ďalej má objednávateľ právo žiadať pokutu ďalších 400 EUR za každý deň a prípad za neodstránenie ktorejkoľvek z vyššie
uvedených chýb v termíne stanovenom objednávateľom až do zjednania nápravy.
Všetky uvedené ustanovenia tejto prílohy budú použité primerane charakteru konkrétneho obchodného prípadu.
Uplatnením a úhradou akejkoľvek zmluvnej pokuty obsiahnutej v tejto prílohy nie je dotknuté právo na náhradu škody.
Dodržiavaním uvedených pokynov nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa dodržiavať všetky ostatné predpisy v oblasti BOZP
a OPP platné v SR.

Vysvetlivky:
BOZP
OPP
OOPP
OŽP

–
–
–
–

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
ochrana pred požiarmi
ochranné odevy a pracovné prostriedky
ochrana životného prostredia
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