Príloha č. 3

BOZP, OŽP, OPP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ochrana životného
prostredia (ďalej len „OŽP“) a ochrana pred požiarmi (ďalej len „OPP“)
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť odbornú a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov, ako
aj zamestnancov prípadného podzhotoviteľa, v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi SR.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pokynmi Objednávateľa, hlavne pokynmi určeného zástupcu
Objednávateľa, (autorizovaného bezpečnostného technika resp. bezpečnostného technika,
technika požiarnej ochrany, energetika, zamestnanca pre oblasť kontroly kvality) a zástupcu
investora, ktorým je pre oblasť BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje k súčinnosti s koordinátorom BOZP investora a s určeným zástupcom
Objednávateľa, a to po celú dobu realizácie Diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby
prípadné právnické a fyzické osoby, ktoré budú pre neho vykonávať niektoré práce, boli taktiež
zaviazané k spolupráci (súčinnosti) s koordinátorom BOZP a určeným zástupcom
Objednávateľa po celú dobu realizácie Diela.

4.

Pokiaľ Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ, alebo osoby, za ktoré je Zhotoviteľ zodpovedný,
porušujú povinnosti v oblasti BOZP, má Objednávateľ právo vyzvať Zhotoviteľa, aby podľa
pokynov Objednávateľa vykonal nápravu.

5.

Určení zástupcovia zmluvných strán sú povinní sa pred začatím plnenia podľa Zmluvy vzájomne
informovať o povinnostiach vyplývajúcich zo zák. č. 124/2006 Z.z. § 18 o spolupráci na
spoločnom pracovisku. Zmluvné strany o tom vyhotovia zápis, poprípade to uvedú v zápise
o prevzatí (odovzdaní) staveniska.

6.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím plnenia svojho záväzku preukázateľne oboznámiť svojich
zamestnancov s Plánom bezpečnosti.

7.

Na základe výzvy Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi doklad
o školení zamestnancov Zhotoviteľa v oblasti BOZP a ochrane proti požiarom v rozsahu
stanovenom právnymi alebo inými predpismi o BOZP a OPP.

8.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať Objednávateľovi písomné denné zoznamy svojich
zamestnancov, ako aj zamestnancov svojho dodávateľa, prípadne ďalších osôb, ktoré sa na
Stavenisku jeho prostredníctvom podieľajú na jeho plnení. Iné osoby, než osoby uvedené
v takomto zozname, smú na stavenisko vstúpiť len s vedomím určeného zástupcu
Objednávateľa. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za BOZP týchto osôb po dobu,
počas ktorej sa zdržujú na Stavenisku.

9.

Zhotoviteľ zaistí, aby jeho zamestnanci používali osobné ochranné pracovné prostriedky,
pracovný odev a obuv, hlavne ochranné prilby a výstražné reflexné vesty, prípadne pracovný
odev s reflexnými prvkami, a zaväzuje sa ich používanie sústavne kontrolovať.

10.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť viditeľné označenie s logom firmy svojich zamestnancov, ako
aj zamestnancov svojich podzhotoviteľov.

11.

Zhotoviteľ, v prípade ak vykonáva práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou je povinný pri prácach
vo výške a nad voľnou hĺbkou dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z. §14 Príloha č.6.

12.

Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa použiť konštrukcie
stavby ako prostriedok k zdvíhaniu alebo spúšťaniu bremien.

13.

Zhotoviteľ sa zaväzuje používať bezpečné vyhradené technické zariadenia v súlade s právnymi
predpismi a dodržiavať návody na ich bezpečnú obsluhu. Na žiadosť Objednávateľa predloží
doklady o ich revíziách, odborných prehliadkach a skúškach.

14.

Zamestnanci Zhotoviteľa sa môžu zdržiavať len na pracoviskách alebo v priestoroch
Staveniska, v ktorých plnia pracovné povinnosti pri plnení záväzku Zhotoviteľa a ohľadom
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ktorých prevzali od Zhotoviteľa informácie a pokyny o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
pritom používajú len prístupové cesty určené Objednávateľom.
15.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa únikové cesty, prístupy k núdzovým východom,
k priestorom pred elektrickými rozvodmi, k uzáverom vody a plynu, k prostriedkom
a zariadeniam zabezpečujúcim ochranu pred požiarmi na pracovisku udržiavali nezaložené,
voľné a čisté.

16.

Po odovzdaní a prevzatí jednotlivých ucelených častí predmetu Diela vymedzených v Zmluve
zodpovedá Zhotoviteľ za zaistenie BOZP svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
podzhotoviteľov, taktiež za všetky osoby ktoré sa s jeho vedomím na odovzdanom pracovisku
nachádzajú.

17.

Skládky a miesta pre uloženie drobného materiálu smie Zhotoviteľ zriadiť len v priestoroch
určených na to Objednávateľom, a to spôsobom odpovedajúcim predpisom o BOZP.

18.

Každý pracovný úraz zamestnanca Zhotoviteľa na stavenisku sa Zhotoviteľ zaväzuje
bezodkladne oznámiť aj určenému zástupcovi Objednávateľa a umožniť Objednávateľovi účasť
pri zisťovaní príčin a okolností vzniku takéhoto pracovného úrazu. Zhotoviteľ rovnako
Objednávateľovi odovzdá kópiu záznamu o registrovanom pracovnom úraze, a ak ide o
evidovaný pracovný úraz, písomne oznámi Objednávateľovi údaje o takomto pracovnom úraze.
Povinnosťami podľa tohto bodu nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa podľa právnych
predpisov o evidencii a registrácii pracovných úrazov.

19.

Zhotoviteľ je povinný zaistiť, aby jeho zamestnanci na Stavenisku nepožívali alkoholické nápoje,
návykové, omamné a psychotropné látky a nevstupovali na Stavenisko pod ich vplyvom.
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo vykonať dychovú skúšku k zisteniu
prítomnosti alkoholu v dychu. Zhotoviteľ je povinný zamestnanca, ktorý vstúpil na Stavenisko
pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných alebo psychotropných látok alebo ich na
Stavenisku požíva, alebo zamestnanca, ktorý sa odmietol podrobiť dychovej skúške, vykázať zo
Staveniska. Pokiaľ tak nevykoná ani napriek výzve Objednávateľa, právo vykázať ho má
Objednávateľ.

20.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať právne a iné predpisy v oblasti OPP a dodržiavať pokyny
Objednávateľa v oblasti OPP na Stavenisku.

21.

O každom požiari vzniknutom na odovzdanom Stavenisku Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu
informuje Objednávateľa. Tým nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa ohlásiť požiar príslušnému
Hasičskému a záchrannému zboru a príslušným orgánom verejnej správy ani iné povinnosti
vyplývajúce z právnych a iných predpisov o ochrane pred požiarmi.

22.

Pri vykonávaní činností alebo prevádzkovaní zariadení so zvýšeným
nebezpečenstvom je Zhotoviteľ zodpovedný za ich protipožiarne zabezpečenie.

23.

Zhotoviteľ rovnako zaistí následný dozor po ukončení prác s otvoreným ohňom alebo iných
činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v rozsahu podľa právnych predpisov
o ochrane pred požiarmi a príslušných technických noriem.

24.

Zhotoviteľ príjme všetky opatrenia k obmedzeniu hlučnosti spôsobenej jeho činnosťou na
Stavenisku v súlade s právnymi predpismi a ďalej opatrenia k účinnej ochrane spodných vôd,
podzemných tokov, drenáží alebo iných zdrojov vody na Stavenisku a na priľahlých pozemkoch
pred znečistením.

25.

Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu na Stavenisku a na prístupových cestách na
Stavenisku, priebežne odstraňovať odpad a nečistoty, ktoré vznikli pri plnení jeho záväzku,
technickými opatreniami zabraňovať ich prenikaniu mimo Stavenisko a zaistiť ich uloženie
a likvidáciu podľa právnych predpisov o odpadoch.

26.

Zhotoviteľ zabezpečujúci práce, pri ktorých vzniká odpad zaradený do skupiny č. 17 stavebné
odpady a odpady z demolácií v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov vyhlasuje, že
je zaregistrovaný v zozname registrovaných osôb vedenom orgánom štátnej správy
odpadového hospodárstva v zmysle § 98 zákona o odpadoch a je teda ako sprostredkovateľ
oprávnený organizovať zhodnocovanie alebo zneškodňovanie takéhoto odpadu.

27.

Pokiaľ Objednávateľ zaviedol na Stavenisku triedenie odpadov, je Zhotoviteľ povinný dodržiavať
takto zavedený postup triedenia a ukladania jednotlivých druhov odpadov.
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28.

Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi doklady o druhoch a množstvách vzniknutých
stavebných odpadov a o spôsobe nakladania s nimi, ak tieto v danom mesiaci vznikli - min. 1x
za mesiac, najneskôr pri predložení súpisu vykonaných prác.

29.

Na Stavenisku je zakázané spaľovať akýkoľvek odpad alebo materiál.

30.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vozidlá a stavebné stroje používané pri plnení jeho záväzku
proti úniku prevádzkových náplní na stavebné prvky a konštrukcie, do pôdy alebo vôd
a neponechávať zbytočne v chode spaľovacie motory. Zhotoviteľ nebude vykonávať údržbu
vozidiel alebo stavebných strojov na Stavenisku. Pri doplňovaní prevádzkových náplní na
Stavenisku zabezpečí ochranu proti ich úniku mimo prevádzkových nádrží strojov.

31.

Zhotoviteľ sa zaväzuje manipulovať s chemickými látkami a zmesami na Stavenisku spôsobom
odpovedajúcim právnym predpisom o chemických látkach a zmesiach. Na výzvu Objednávateľa
je Zhotoviteľ povinný poskytnúť odberateľovi zoznam nebezpečných chemických látok a zmesí,
s ktorými pri plnení svojho záväzku manipuluje, ako aj karty bezpečnostných údajov, prípadne
doklady o školení Zhotoviteľa alebo jeho zamestnancov autorizovanou osobou, ak to vyžadujú
právne predpisy. Objednávateľ Zhotoviteľa oboznámi s havarijným plánom, pokiaľ je spracovaný
alebo s opatreniami pre prípad havárie.

32.

Zhotoviteľ je povinný pri realizovaní diela dodržiavať právne predpisy o ochrane prírody a krajiny
a nepoškodzovať dreviny, prípadne iné porasty.

33.

Objednávateľ Zhotoviteľa oboznámi s environmentálnym plánom výstavby, pokiaľ je spracovaný
a Zhotoviteľ je povinný ho dodržiavať.

34.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade kontroly z úrovne orgánov štátnej správy z oblasti OŽP
poskytne Objednávateľovi v požadovanom čase súčinnosť, vrátane všetkých potrebných údajov,
záznamov alebo informácií, ktoré budú kontrolným orgánom požadované. Ďalej sa zaväzuje
spolupracovať s Objednávateľom v prípade vzniku havarijnej situácie počas realizácie
a dokončenia Diela a poskytne potrebnú súčinnosť.
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