
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN V OBLASTI BOZP A ŽP 

 
1.1. Ochrana životného prostredia a likvidácia odpadu 

Zhotoviteľ ponesie zodpovednosť za čistotu a poriadok v mieste výkonu Predmetu zmluvy. 
 

1.1.1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky právne záväzné nariadenia vyplývajúce zo zákona č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 283/2001 
Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhlášky č. 265/2015 Z.z. 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
 

1.1.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné nariadenia legislatívy ochrany životného 
prostredia Slovenskej republiky, a dodržiavať pokyny Objednávateľa počas výkonu Predmetu 
zmluvy. 
 

1.1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať všeobecné princípy environmentálne šetrného správania 
počas plnenia Predmetu zmluvy, s prihliadnutím na skutočnosť, že Objednávateľ má zriadený 
integrovaný systém riadenia podľa noriem ISO 9002 a ISO 14001. 

 
1.2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zákon NR SR  č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších 

predpisov 
1.2.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce Predmet zmluvy boli vybavené: 

a) Vhodným pracovným odevom s viditeľným označením Zhotoviteľa 
b) Vhodnou pracovnou obuvou 
c) Potrebnými OOPP pre realizáciu Predmetu zmluvy (napr. pre práce vo výškach, revízie 

elektrického náradia) 
 

1.2.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovný poriadok a iné interné dokumenty vzťahujúce sa 
na Objednávateľa, o obsahu ktorých ho Objednávateľ informoval, čo Zhotoviteľ potvrdzuje 
podpisom tejto Zmluvy.  
 

1.2.3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu svojich zamestnancov alebo subdodávateľov 
vykonávajúcich Predmet zmluvy. 

 
1.2.4. Zhotoviteľ je povinný na vstupnom školení realizovanom Objednávateľom preukázať: 

a) fotokópiu školení potrebných k výkonu Predmetu zmluvy,  
b) fotokópiu oprávnení potrebných k výkonu Predmetu zmluvy,  
c) kontakt na bezpečnostného technika Zhotoviteľa. 

 
1.2.5. V prípade, ak v mieste výkonu Predmetu zmluvy pôsobia zamestnanci viacerých 

zamestnávateľov, alebo akékoľvek osoby vykonávajúce činnosti na základe poverenia 
Objednávateľa, musí byť medzi nimi uzavretá dohoda, ktorá určí, kto z nich zodpovedá za 
vytvorenie podmienok a bezpečnosti zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom 
rozsahu. Ak sa nedohodnú, zodpovedá každý z nich v plnom rozsahu.     

 
1.3. Ochrana pred požiarmi  -  zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení  

neskorších predpisov  
1.3.1. Zhotoviteľ je povinný: 

a) byť vybavený vlastnými hasiacimi prístrojmi vhodného ochrany pred požiarmi   (OPP), 
b) dodržiavať normy STN v spojitosti s OPP, (zákaz fajčenie mimo vyhradených priestorov,) 
c) zaistiť uskladnenie horľavých materiálov a látok z hľadiska OPP, 
d) pri výskyte požiaru konať podľa platných požiarnych a poplachových predpisov 

Objednávateľa, a hlásiť výskyt požiaru pri požiarnom poplachu u Objednávateľa na tel. č. 
555,- ohlasovňa požiarov 

e) oboznámiť sa s dokumentáciou ochrany pred požiarmi  platnou v pre miesto vykonávania 
Predmetu zmluvy. 

 



1.4. Pracovná disciplína 
1.4.1. V prípade porušenia pracovnej disciplíny zamestnancami Zhotoviteľa alebo tretími osobami 

vykonávajúcimi Predmet zmluvy v mene Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený požadovať 
od Zhotoviteľa nasledujúcu zmluvnú pokutu za každé individuálne porušenie a to aj 
opakovane: 

 
Porušenie disciplíny Čiastka zmluvnej/dohodnutej pokuty 

a) Výkon prác bez riadnej autorizácie, 
povolenia, osvedčenia alebo licencie 

1000 EUR 

b) Požitie alkoholu alebo prinesie alkoholu 
na pracovisko 

1000 EUR 

c) Fajčenie mimo vyhradeného miesta 1000 EUR 

d) Neohlásenie požiaru 1000 EUR 

e) Výkon prác so zvýšeným rizikom 
požiaru (zváranie, pálenie, brúsenie a 
práca s otvoreným ohňom) bez 
povolenia vykonávať takú prácu 

1000 EUR 

f) Krádež majetku Objednávateľa 

Hodnota scudzeného majetku: Pokuta : 

 do 3 EUR  30 EUR 

 do 30 EUR  200 EUR 

 do 200 EUR  1000 EUR 

 nad 200 EUR 
 5-násobok hodnoty 

scudzeného majetku 

g) Neohlásenie pracovnej nehody/úrazu a 
nebezpečnej situácie do 4 dní od vzniku 
takej udalosti 

1000 EUR 

h) Neohlásenie poškodenia majetku 
Objednávateľa, keď bola zapríčinená 
externým pracovníkom 

1000 EUR 

i) Nepoužitie predpísaného ochranného 
prostriedku
  

1000 EUR 

j) Ochrana životného prostredia 
Vo výške nákladov spojených so vzniknutou nehodou, 
vrátane možných pokút udelených kontrolnými orgánmi 

 
1.4.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby všetci jeho zamestnanci a/alebo pracovníci tretej osoby 

nominovaní Zhotoviteľom rešpektovali všetky interné predpisy Objednávateľa, s ktorými bol 
Zhotoviteľ oboznámený, čo potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy. 
 

1.4.3. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že Objednávateľ môže vykonať na mieste výkonu Predmetu 
zmluvy audit zameraný na dodržiavanie požiadaviek Ochrany životného prostredia (OŽP), 
Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrana pred požiarmi  (OPP). Ak budú pri 
audite zistené závažné nedostatky výrazne ovplyvňujúce požiadavky ŽP a BOZP a OPP, ktoré 
je možné pripísať Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ povinný prijať a realizovať opatrenia na nápravu 
v zmysle záverov takéhoto auditu a ich realizáciu oznámiť Objednávateľovi. V prípade, ak 
predmetné opatrenia nebudú zo strany Zhotoviteľa realizované, alebo budú realizované iba 
čiastočne, alebo ak sa zistené nedostatky budú opakovať, je Objednávateľ oprávnený od tejto 
Zmluvy odstúpiť v zmysle článku 10. tejto Zmluvy. 

 


