Príloha č.xx k Zmluve č. xxxx
Bezpečnostno‐technické podmienky Objednávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
§ 1 Úvod
Táto príloha je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a stanovuje záväzné podmienky pre vzájomnú súčinnosť
objednávateľa a dodávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej tiež „BOZP“), ochrany
pred požiarmi ( ďalej tiež „OPP“ ) a ochrany životného prostredia (ďalej tiež „OŽP“) pri plnení predmetu
uzavretej zmluvy. V prípade rozdielnej úpravy, majú ustanovenia zmluvy prednosť pred týmito
podmienkami.
§ 2 Výklad pojmov
Na účely tejto prílohy sa ďalej rozumie :
objednávateľom ‐ právnická osoba , uvedená v zmluve ako "Objednávateľ"
dodávateľom ‐ právnická osoba alebo fyzická osoba ‐ podnikateľ , uvedená v zmluve ako
„Dodávateľ " , resp . " Zhotoviteľ "
zmluvou ‐ uzavretá zmluva
objednávkou – potvrdená objednávka
pracovníkom dodávateľa ‐ zamestnanci dodávateľa vrátane podzhotoviteľov a SZČO v obchodnom
vzťahu s dodávateľom
oprávnenou osobou objednávateľa – zodpovedný riadiaci pracovník, bezpečnostný technik, technik
požiarnej ochrany, technik OŽP
ISK – Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice, IČO: 31 651 402, zapísaná v OR OS Košice I,
odd.: Sa, vl. č. 240/V
CN – CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra, IČO: 34 128 344, zapísaná v OR OS Nitra, odd.: Sa,
vl. č. 140/N
IS‐LOM – IS‐LOM, s.r.o. Maglovec, Priemyselná 6, 042 45 Košice, zapísaná v OR OS Košice I, odd.: Sro,
vl. č.: 14914/V
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
OPP – ochrana pred požiarmi
OŽP – ochrana životného prostredia
OOPP – osobné ochranné prostriedky
§ 3 Všeobecné požiadavky
1) Dodávateľ je povinný postupovať pri plnení predmetu zmluvy v súlade s požiadavkami právnych a
iných predpisov týkajúcich sa BOZP , OPP , OŽP a v súlade s internými predpismi a postupmi
objednávateľa, s ktorými bol zodpovedný zástupca dodávateľa oboznámený.
2) Dodávateľ je povinný postupovať pri plnení predmetu zmluvy tak, aby jeho činnosťou nedochádzalo
k mimoriadnym udalostiam, úrazom, škodám na majetku, ohrozeniu životného prostredia alebo
poškodenia dobrého mena objednávateľa.
3) Ak dodávateľ použije na plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich pre neho zo zmluvy tretie osoby
(vrátane SZČO) zodpovedá za dodržiavanie všetkých povinností ustanovených zmluvou, vrátane
príloh v plnom rozsahu, týmito osobami, ako by zmluvné záväzky plnil sám.
4)

V prípade, že v súvislosti s činnosťou dodávateľa dôjde na pracovisku objednávateľa k úrazu,
nehode alebo k iným škodám spôsobeným objednávateľovi alebo tretej strane, zaväzuje sa
dodávateľ uhradiť poškodeným všetky vzniknuté straty vrátane preukázateľných a vyčíslených
strát (vrátane časových) súvisiacich s vyšetrovaním takejto udalosti.
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5) Ak by boli voči objednávateľovi uplatnené sankcie kontrolnými orgánmi štátnej správy, resp.
stavebníkom, za preukázateľné porušenie predpisov zo strany dodávateľa, resp. jeho
zamestnancov (vrátane podzhotoviteľov), dodávateľ sa zaväzuje sankcie objednávateľovi uhradiť v
plnej výške.
6)

Dodávateľ je povinný zabezpečiť pre svojich pracovníkov prístup k hygienickým zariadeniam, mať
na pracovisku lekárničku a zabezpečiť pitný režim.

7)

Dodávateľ je povinný poskytnúť informácie pre spracovanie Plánu BOZP, Plánu OŽP, resp.
Havarijného plánu.

8) Ak budú práce na spoločnom pracovisku vykonávať pracovníci dodávateľa, vykonávanie opatrení na
zaistenie BOZP, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť pri realizácii prác na stavenisku z
hľadiska zaistenia BOZP u pracovníkov dodávateľa zabezpečuje v plnom rozsahu dodávateľ.
Dodávateľ je tiež v plnom rozsahu zodpovedný za prevenciu, prípravu a vykonanie opatrení na
zaistenie BOZP a je tiež v plnom rozsahu zodpovedný za vytvorenie podmienok na zabezpečenie
BOZP u všetkých pracovníkov dodávateľa pracujúcich na spoločnom pracovisku. Dodávateľ je
povinný informovať svojich pracovníkov o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach,
opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác
a na evakuáciu zamestnancov.
§ 4 Ľudské zdroje
1)

Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy prostredníctvom osôb odborne a zdravotne
spôsobilých, ktoré sú k nemu v pracovno‐právnom, obdobnom alebo obchodnom vzťahu a ktoré
spĺňajú všetky požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov SR.

2)

Dodávateľ je povinný viesť prehľad o dennej prítomnosti svojich zamestnancov na pracovisku,
vrátane prípadných podzhotoviteľov a SZČO. Prehľad môže byť vedený v listinnej alebo
elektronickej forme.
§ 5 Bezpečnosť a ochrana zdravia, ochrana pred požiarmi

Školenia a odborná a zdravotná spôsobilosť pracovníkov dodávateľa
1)

Dodávateľ je povinný mať na pracovisku objednávateľa k dispozícii aspoň kópie dokladov o
zdravotnej a odbornej spôsobilosti svojich zamestnancov (vrátane zamestnancov podzhotoviteľov
a SZČO) na výkon práce v rámci plnenia predmetu zmluvy.

2)
Medzi požiadavky na odbornú spôsobilosť patrí aj oboznamovanie a informovanie v oblasti BOZP
a školenie OPP.
3) Zodpovedný zástupca dodávateľa je povinný počas výkonu prác pre objednávateľa pred začiatkom
prác vykonávať bezpečnostnú inštruktáž – tzv. STARTER písomnou formou pre všetkých svojich
pracovníkov v zmysle uvedených inštrukcií. Oprávnený pracovník objednávateľa má právo
nahliadnuť do STARTER formulára a skontrolovať vhodnosť inštruktáže. V prípade, že inštruktáž
nebola vykonaná, nebol vyplnený a podpísaný formulár všetkými dotknutými pracovníkmi
dodávateľa, oprávnený pracovník objednávateľa má právo práce zastaviť až do momentu, kým
bezpečnostná inštruktáž nebude riadne vykonaná.
Dokumentácia
4) Dodávateľ zodpovedá za odbornú a zdravotnú spôsobilosť svojich pracovníkov. Je povinný predložiť
zástupcovi objednávateľa zoznam všetkých pracovníkov podieľajúcich sa na činnostiach, doklady
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o odbornej a zdravotnej spôsobilosti svojich zamestnancov pred nástupom na pracovisko, resp.
informovať objednávateľa v prípade akejkoľvek zmeny.
5)

Dodávateľ je povinný viesť dokumentáciu BOZP, OPP v súlade s legislatívnymi požiadavkami a
požiadavkami objednávateľa. Dokumentácia BOZP, OPP musí byť vedená v aktuálnom stave a
musí obsahovať najmä nižšie uvedené dokumenty:
- Záznam o vykonávaní kontrol BOZP a OPP vrátane záznamov o dodržiavaní zákazu požívania
alkoholických nápojov a iných omamných a psychotropných látok pred a počas pracovnej
zmeny,
- Záznamy o informovaní a oboznamovaní svojich pracovníkov v oblasti BOZP a OPP vrátane
oboznámenia s návodmi na obsluhu, kartami bezpečnostných údajov, preškolenie
protipožiarnych asistenčných hliadok (v prípade potreby) atď.,
- Vyhodnotenie rizík spojených s vykonávanou činnosťou, vrátane opatrení na elimináciu rizík,
- Technologické postupy a oboznámenie pracovníkov zúčastňujúcich sa na daných činnostiach
- Traumatologický plán, kniha úrazov
- Požiarne poplachové smernice,
- Prevádzkové denníky strojov a zariadení,
- Platné doklady o kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení,
- Záznam o preukázateľnom oboznámení zamestnancov s príslušnými dokumentmi.

6) Vyššie uvedené dokumenty musí mať dodávateľ na pracovisku objednávateľa k dispozícii aspoň vo
forme kópie. Originály týchto dokladov musí byť schopný predložiť na požiadanie objednávateľa
do 24 hodín.
OOPP
7)

Dodávateľ zodpovedá za to, že v nadväznosti na vykonávanú pracovnú činnosť a v súlade s
posúdenými
rizikami, budú všetci jeho pracovníci na pracoviskách objednávateľa vybavení
vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami v nasledujúcom minimálnom rozsahu
a budú tieto prostriedky používať:
Všetky pracoviská:
- pracovný odev s dlhými rukávmi a dlhými nohavicami s názvom alebo logom dodávateľa,
- ochrannú prilbu,
- reflexnú vestu alebo pracovný odev (v zmysle STN EN ISO 20471 trieda 2 alebo 3),
- členková pracovnú obuv ‐ typ S3,
- vhodné pracovné rukavice.

Dodávateľ je povinný na ochranu zdravia pracovníkov pracujúcich pre neho zabezpečiť aj používanie
dodatočných OOPP (napr. ochranné rukavice, ochranné okuliare, ochrana dýchacích ciest,
nehorľavé oblečenie, ochrana sluchu, osobná ochrana proti pádu atď.), ak si to povaha práce
vyžaduje.
8) Dodávateľ je povinný vykonávať pravidelnú kontrolu svojich pracovníkov, či pri pracovnej činnosti
riadnym spôsobom používajú stanovené OOPP.
9) Pre prípad porušenia tohto ustanovenia, má objednávateľ právo pracovníkov dodávateľa vykázať
z pracovísk až do zjednania nápravy.
Stavebné mechanizmy, zariadenia
10) Dodávateľ zodpovedá za bezpečný stav používaných mechanizmov, strojov, zariadení, nástrojov,
náradia, materiálov. Dodávateľ je povinný mať na pracovisku k dispozícii zoznamy pracovných
prostriedkov, návody k nim a platné doklady o kontrole stavu bezpečnosti technických zariadení.
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Dodávateľ je povinný prevádzkovať a udržiavať tieto zariadenia v takom technickom stave, aby
nedochádzalo k škodám na majetku a na životnom prostredí.
11) Všetky stavebné mechanizmy a nákladné vozidlá pohybujúce sa na stavenisku musia byť vybavené
funkčnou výstražnou zvukovou a svetelnou signalizáciou.
12) Dodávateľ je povinný si zabezpečiť a vždy používať „Náležite poučenú osobu“ (regulovčík) na
navigovanie vozidla, stavebného stroja, mechanizmu na pracovisku, resp. stavenisku v prípade, že
sa otáča alebo cúva. V prípade zistenia nedostatkov na technických zariadeniach dodávateľa,
objednávateľ má právo pozastaviť/nariadiť pozastavenie ich prevádzky, alebo nariadiť
dodávateľovi ich odstránenie z jeho priestorov. Prípadné omeškanie s plnením dodávateľa sa
nebude považovať za omeškanie, zapríčinené objednávateľom.
13) Strojníci stavebných mechanizmov, ako aj vodiči nákladných vozidiel na stavbe sú povinní po
vystúpení z kabíny stroja/vozidla mať všetky predpísané OOPP v minimálnom rozsahu.
Nežiaduce udalosti
14) Ak dôjde k pracovnému úrazu pracovníka dodávateľa alebo nebezpečnej udalosti je dodávateľ
povinný bezodkladne oznámiť vzniknutý úraz/nebezpečnú udalosť vedúcemu pracoviska
objednávateľa.
15)

Vyšetrenie príčin vzniku úrazu/nebezpečnej udalosti, vedenie súvisiacej dokumentácie, vrátane
splnenia oznamovacej povinnosti v zmysle osobitného predpisu, ktorým sa ustanovuje spôsob
evidencie, hlásenia a zasielanie záznamu o úraze zabezpečuje zamestnávateľ poškodeného
zamestnanca (dodávateľ). Dodávateľ musí umožniť objednávateľovi podieľať sa na vyšetrovaní
príčin vzniku úrazu. Dodávateľ poskytne súčinnosť pri úkonoch spojených s nežiaducimi
udalosťami.

16)

Po ukončení vyšetrovania pracovného úrazu, odovzdá dodávateľ kópiu všetkých záznamov
objednávateľovi a písomne informuje o všetkých novovzniknutých skutočnostiach súvisiacich
s danou udalosťou. Náklady spojené so vzniknutým úrazom, sú náklady dodávateľa.

Ochrana pred požiarmi
17) Dodávateľ je povinný sa na pracovisku správať tak, aby svojim konaním nespôsobil situácie, ktoré
by mohli viesť k vzniku požiaru. Dodávateľ zodpovedá za zaistenie požiadaviek ochrany pred
požiarmi na pracovisku pri ním vykonávaných činnostiach.
18) Dodávateľ je povinný vybaviť svoje pracoviská (najmä stavebné bunky, kontajnery a zariadenie
staveniska, nákladné vozidla, stavebné stroje) zodpovedajúcim počtom a druhmi prenosných
hasiacich prístrojov (PHP). PHP musí mať platnú revíziu.
19) Dodávateľ je povinný vykonávať zváračské práce, alebo iné práce s otvoreným ohňom či zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru iba na základe povolenia a dodržania príslušných právnych
predpisov.
Bezpečnostnotechnická služba
Dodávateľ zabezpečí prítomnosť bezpečnostného technika na pracovisku/stavenisku nasledovne:
Pri práci do 50 pracovníkov.............................na zavolanie byť k dispozícii do 48 hodín
Pri práci od 50 ‐100 pracovníkov......................min. 2xtýždenne po 4 hodiny
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Pri práci od 100 – 200 pracovníkov..................min. každý deň po 4 hodiny
Pri práci nad 200 pracovníkov.........................non‐stop počas výkonu prác

§ 6 Ochrana životného prostredia
Všeobecné požiadavky
1) Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky legislatívne požiadavky v oblasti ochrany životného
prostredia.
2) Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi kontaktnú osobu pre komunikáciu v oblasti
ochrany životného prostredia.
3) Všetky udalosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie, musia byť okamžite
hlásené objednávateľovi.
Odpadové hospodárstvo
4) Dodávateľ je povinný pri nakladaní s odpadmi vznikajúcimi pri jeho pracovnej činnosti v rámci
plnenia predmetu zmluvy postupovať v súlade s legislatívnymi požiadavkami v oblasti
odpadového hospodárstva.
5) Na požiadanie predložiť objednávateľovi spôsob zabezpečenia likvidácie vzniknutých odpadov
(objednávka, prípadne zmluva) s oprávnenou organizáciou vrátane dokladov preukazujúcich jej
spôsobilosť v súlade s platnou legislatívou.
6) Na požiadanie predložiť objednávateľovi platný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ak
je reálny predpoklad vzniku nebezpečných odpadov vznikajúcich z prevádzkovanej činnosti
dodávateľa.
7) Dodávateľ je povinný viesť evidenciu odpadu (nebezpečný odpad, ostatný odpad) vzniknutého
jeho činnosťou v rámci plnenia predmetu zmluvy v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ktorej
kópiu odovzdá pri ukončení zazmluvnených prác objednávateľovi.
8) Dodávateľ je povinný vzniknutý odpad separovať, následne uložiť na objednávateľom určené
miesto do definovaných a označených zberných nádob, ktoré je povinný si zabezpečiť
v dostatočnom počte.
Chemické látky a zmesi
9)

Ak dodávateľ pri činnosti v rámci plnenia predmetu zmluvy nakladá s chemickými látkami a
zmesami je povinný:
- chemické látky a zmesi skladovať na pridelenom pracovisku tak, aby nemohlo dôjsť k
ohrozeniu kvality povrchových alebo podzemných vôd, ku kontaminácii pôdy, prípadne inému
poškodeniu životného prostredia (sklady s dvojitým dnom, resp. záchytné nádrže
s dostatočným záchytným objemom).
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- mať v mieste uskladnenia k dispozícii aktuálne karty bezpečnostných údajov (KBÚ) k
používaným chemickým látkam a zmesiam v slovenskom jazyku a oboznámiť príslušných
zamestnancov s obsahmi KBÚ.
- viesť evidenciu skladovaných a/alebo používaných chemických látok a zmesí na tlačive
definovanom objednávateľom.
- uskladňovať chemické látky a zmesi v označených a na to určených baleniach (zákaz používania
potravinových obalov).
- oboznámiť sa s ustanoveniami Havarijného plánu, resp. iného relevatného dokumentu
spracovaného objednávateľom na zabránenie úniku znečisťujúcich látok do zložiek životného
prostredia a riadiť sa náležitosťami v ňom uvedenými
10) Dodávateľ je povinný odstavovať dopravné a mechanizačné prostriedky len v miestach určených
objednávateľom a zaistiť ich proti možným únikom znečisťujúcich látok záchytnými vaňami,
v prípade zistenia nevyhovujúceho technického stavu prostriedku okamžite zabezpečiť nápravu.
11) Prípadné opravy a/alebo výmeny prevádzkových kvapalín dopravných a mechanizačných
prostriedkov vykonávané v priestoroch stavby/staveniska je nutné vopred odsúhlasiť s
objednávateľom.
12) Pri práci s dopravnými a mechanizačnými prostriedkami vo vodných tokoch alebo v ich
bezprostrednej blízkosti, v ochranných pásmach vodných zdrojov a žriediel je dodávateľ povinný
používať prednostne ekologické prevádzkové kvapaliny.
§ 7 Kontrola a postup pri porušovaní povinností dodávateľa pri zabezpečovaní BOZP , OPP a OŽP
1) Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať kedykoľvek počas doby platnosti zmluvy oprávnenou
osobou objednávateľa kontroly dodržiavania všetkých povinností v oblasti BOZP , OPP a OŽP zo
strany dodávateľa, kontrol pracovísk, vozidiel a zamestnancov dodávateľa a jeho podzhotoviteľov
vrátane kontroly na prítomnosť alkoholu (napr. dychová skúška).
2) Pokiaľ dôjde pri činnosti dodávateľa v rámci predmetu zmluvy k porušovaniu povinností v oblasti
BOZP, OPP a/alebo OŽP stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzatvorenou
zmluvou a jej prílohami, je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa
tabuľky pokút za každý jednotlivý zistený prípad. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
Objednávateľ je oprávnený svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty započítať proti
pohľadávke dodávateľa na zaplatenie ceny poskytnutého plnenia.
Tabuľka pokút

Porušenie povinnosti

Nepoužívanie osobných ochranných prac. prostriedkov (prilby, pracovná obuv,
reflexné vesty, atď.)
Nesprávne skladovanie alebo manipulácia s chemickými látkami a zmesami
(chýbajúce záchytné vane/podložky s dostatočným záchytným objemom), alebo
chýbajúca dokumentácia k daným produktom (KBÚ)
Neplatná alebo chýbajúca odborná spôsobilosť (napr. žeriavnik, lešenár, viazač a
Strana 6 z 7

Výška pokuty

50 €
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iné), oboznamovanie a informovanie s predpismi BOZP, lekárska prehliadka vo
vzťahu k práci podľa osobitných predpisov
Nezabezpečenie výmeny, resp. opravy stavebného stroja, mechanizmu alebo
vozidla, z ktorého uniká prevádzková kvapalina a/alebo neosadenie záchytnej
podložky
Neplatná alebo chýbajúca dokumentácia v zmysle právnych a iných predpisov
Používanie nevyhovujúcich alebo nevhodne umiestnených rebríkov (poškodené,
príliš zaťažované, pod nevhodným uhlom, bez dostatočného presahu,
nezabezpečené atď.)
Nedodržiavanie bezpečnej vzdialenosti 3 m od pracujúcich stavebných
mechanizmov resp. vozidiel
Používanie poškodených a necertifikovaných viazacích prostriedkov
Nezakrytie stavebných šácht a otvorov proti pádu predmetov / osôb z výšky
Nebezpečné pracovné postupy
Nezabezpečenie zemných a výkopových prác
Nezaistený pracovník pri prácach vo výške alebo nad voľnou hĺbkou (kolektívne
alebo osobné zabezpečenie)
Prítomnosť pracovníkov na stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných
návykových látok resp. odmietnutie dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu.
Porušenie ostatných požiadaviek uvedených v týchto bezpečnostno‐technických
podmienkach
Opakované porušovanie vyššie uvedených požiadaviek na BOZP, OPP a OŽP,
neodstránenie nedostatkov v určenom termíne

100 €
100 €

100 €
100 €
300 €
400 €
400 €
400 €
500 €
1000 €
200€
Dvojnásobok
vyššie
uvedených
pokút

3) Objednávateľ je oprávnený nariadiť dodávateľovi vykonanie nápravných opatrení na zabezpečenie
požiadaviek BOZP, OPP a OŽP. Dodávateľ je povinný také pokyny objednávateľa bezodkladne splniť.
4) Ak príkaz na prerušenie prác, zákaz používania pracovných prostriedkov, vykázanie pracovníka
z dôvodu porušenia pravidiel a predpisov v oblasti BOZP, OPP a OŽP vydá oprávnený pracovník
objednávateľa z dôvodov na strane dodávateľa, prípadné omeškanie s plnením sa nebude
považovať za omeškanie zapríčinené objednávateľom.
V Košiciach dňa
Objednávateľ:

Dodávateľ:
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