
  PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN V OBLASTI BOZP, OPP A  ŽP  
 

1.1. Ochrana životného prostredia a likvidácia odpadu 
Dodávateľ ponesie zodpovednosť za čistotu a poriadok v mieste výkonu Predmetu zmluvy. 

 
1.1.1. Dodávateľ 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. Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky platné nariadenia legislatívy ochrany životného 

prostredia Slovenskej republiky, a dodržiavať pokyny Objednávateľa počas výkonu Predmetu 
zmluvy. 

 

1.1.3. Dodávateľ 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 9001 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. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať požadované práce v zmysle platnej legislatívy BOZP. 
 

1.2.2. Dodávateľ pred začatím alebo počas prác predloží manažérovi kontraktu zo strany 
objednávateľa: potrebný predmet činnosti podnikania na vykonávanú prácu, potrebnú odbornú 
spôsobilosť na výkon jednotlivých činností (výškové práce, obsluha VZV, žeriavu, viazača 
bremien, lešenár atď.), bezpečné pracovné postupy pre výkon prác, prezenčnú listinu o školení 
u dodávateľa o BOZP a OPP.  
 

1.2.3. Dodávateľ je povinný absolvovať školenie BOZP a OPP u objednávateľa, ktorého platnosť je 
12 mesiacov od dátumu školenia, pričom absolvovanie školenia je podmienkou pre vstup do 
areálu objednávateľa.  

 
1.2.4. Dodávateľ sa zvlášť zaväzuje dodržiavať Zlaté pravidlá bezpečnosti SHP GROUP s ktorými 

bol riadne oboznámený počas školenia BOZP a OPP podľa bodu 1.2.3. 
 

1.2.5. Objednávateľ písomne odovzdá pracovisko Dodávateľovi, kde bude vykonávať požadovanú 
činnosť. Dodávateľ  svojím podpisom preberá zodpovednosť za BOZP na tomto pracovisku ak 
nie je dohodnutá zodpovednosť iným spôsobom medzi Objednávateľom a Dodávateľom, 

 
1.2.6. Dodávateľ musí zabezpečiť splnenie nasledovných požiadaviek vodičom pri nakládke / 

vykládke akéhokoľvek materiálu privezeného / odvezeného nákladným vozidlom:  
- pred začatím nakládky / vykládky vypnúť motor, vybrať kľúče zo zapaľovania a zabrzdiť 

vozidlo,  
- umiestniť kliny pod kolesá (pri nakládke / vykládke, kedy auto nie je zacúvané k nakladacej 

rampe, umiestniť kliny z oboch strán kolesa),  
- pri nakládke expedície vodič sa zdržiava v kabíne vozidla počas nakládky, 
- používať bezpečnostnú obuv, reflexnú vestu a podľa požiadaviek pracoviska  a činnosti aj 

chrániče sluchu atď. 
 

1.2.7. Zamestnanci dodávateľa sa musia zdržiavať len na určenom pracovisku (na odovzdanom  
pracovisku), alebo prípadne potrebných opodstatnených miest v areáli závodu. 
 

1.2.8. Pre rozkopávky komunikácií a trávnatých plôch je potrebný písomný súhlas od  riaditeľa alebo 
príslušného manažéra. Každý výkop musí byť zabezpečený proti pádu. 

 
1.2.9. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce Predmet zmluvy boli vybavené: 

a) pracovným odevom s viditeľným označením Dodávateľa, vhodnou bezpečnostnou 
pracovnou obuvou (s označením min. S1P) a reflexnou vestou, 

b) chráničmi sluchu, ochrannou prilbou s platnou dobou expirácie atď. podľa určených 
pravidiel jednotlivých pracovísk, 

c) potrebnými OOPP pre realizáciu Predmetu zmluvy (napr. pre práce vo výškach, revízie 



elektrického náradia,...), 
d) a ďalšími špecifickými OOPP, ktoré si zhotoviteľ určí z vlastného posúdenia 

nebezpečenstiev a ohrození (hodnotenie rizík vykonávaných činností), 
e) všetky OOPP musia byť certifikované. 

 
1.2.10. Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu svojich zamestnancov a subdodávateľov 

vykonávajúcich Predmet zmluvy. 
 

1.2.11. Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti pomocou VTZ, technických zariadení, 
strojov, náradie atď., ktoré spĺňajú požiadavky platnej legislatívy a požiadavky výrobcu. 

 
1.2.12. Dodávateľ je povinný v prípade akéhokoľvek úrazu okamžite vyrozumieť Ohlasovňu požiarov 

(+421 48/ 4322 555) a informovať manažéra kontraktu zo strany objednávateľa.   
 

Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi vznik:  
a) pracovného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, iného úrazu ako 

pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli 
na pracovisku alebo v priestoroch Objednávateľa, 

b) nebezpečnej udalosti, 
c) bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie.  

 
 

1.2.13. Dodávateľ sa zaväzuje bez akýchkoľvek výhrad, že nebude bez povolenia v areáli 
kupujúceho fotografovať a zhotovovať videozáznamy, ani mobilnými telefónmi.  

 
1.2.14. Zamestnanci dodávateľa sú povinní podrobiť sa dychovej skúške na alkohol alebo skúške na 

drogy. Tiež môžu byť preverení, či takéto látky nepriniesli do areálu objednávateľa. 
 

1.2.15. Dodávateľ sa zaväzuje: 

- nepoužívať netypové lešenia, drevené lešenia, 
- nepoužívať drevené rebríky. V rozvodniach je možné používať výlučne laminátové rebríky, 

Používanie rebríkov vyrobených z vodivého materiálu je v rozvodniach zakázané, 

- nevykonávať výškové práce bez kolektívneho a osobného zabezpečenia, 
- nepoužívať poškodené ručné elektrické náradie a spotrebiče,  
- nepoužívať mobilný telefón pri nasledovných prácach: 

- obsluha mobilných zariadení (napr. vysokozdvižné vozíky, nakladače, atď.)  (použitie 
mobilného telefónu je možné len v osobných alebo nákladných vozidlách výlučne 
s použitím zariadenia „hands free“), 

- obsluha zdvíhacích zariadení (okrem prípadu, kedy je telefón prostriedkom 
komunikácie medzi obsluhou zdvíhacieho zariadenia a pracovníkom riadiacim 
zdvíhaciu prácu), 

- výstavba, demontáž lešenia a pri práci na lešení 
- činnosti s rizikom styku s rotujúcimi časťami a zbiehavými miestami. 

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

predpisov 
 

1.3.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti v zmysle platnej legislatívy o ochrane pred požiarmi. 
 
1.3.2. Dodržiavať v areáli všetky základné interné predpisy umiestnené na viditeľnom a prístupnom mieste 

všetkým osobám. Pred začatím výkonu dohodnutých prác oboznámiť sa s prístupnou dokumentáciou 
o ochrane pred požiarmi platnou v / pre miesto vykonávania Predmetu zmluvy (napr. požiarne 
poplachové smernice, požiarny poriadok pracoviska, požiarny evakuačný plán) a s bezpečnostnými 
značkami špecifické pre konkrétne pracovisko. 

 
1.3.3. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať zákaz používania otvoreného ohňa a zákaz fajčenia v celom areáli 

okrem vyhradených priestorov na fajčenie. 
 
1.3.4. Dodávateľ sa zaväzuje používať pri vykonávaní prác vlastné hasiace prístroje. 



 
1.3.5. Dodávateľ sa zaväzuje manipulovať s horľavými plynmi a s horľavými kvapalinami v zmysle platnej 

legislatívy. 
 
1.3.6. Dodávateľ sa zaväzuje okamžite ohlásiť vznik každého požiaru na ohlasovňu požiarov Objednávateľa 

(hlavná vrátnica) – tel. č. +421 48/ 4322 555. 
 
1.3.7. Dodávateľ berie na vedomie, že je povinný pokúsiť sa uhasiť vzniknutý spozorovaný požiar ak je 

v počiatočnom štádiu, dostupnými hasiacimi prostriedkami.  
 
1.3.8. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať práce na zváracom, brúsiacom alebo iskriacom zariadení a iné 

činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru len na základe platného písomného povolenia 
Objednávateľa, a za prítomnosti hasičskej jednotky. 

 

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

vykonávajúcimi Predmet zmluvy v mene Dodávateľa je Objednávateľ oprávnený požadovať 
od Dodávateľa 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 
800 EUR 

b) Nedodržanie zlatých pravidiel bezpečnosti 
    - práce pri točivých miestach 
    - práca VZV, 
    - práca s bremenami 
    - používanie OOPP  

100 EUR 
pri opakovanom porušení zákaz vstupu na 3 mes. 

c) Požitie alkoholu alebo prinesie alkoholu na 
pracovisko 

200 EUR 
pri opakovanom porušení zákaz vstupu na 6 mes. 

d) Fajčenie mimo vyhradeného miesta 300 EUR 
pri opakovanom porušení zákaz vstupu na 3 mes. 

e) Neohlásenie vzniku požiaru 1000 EUR 

f) Nepoužívanie OOPP – bezpečnostná 
obuv, reflexná vesta, chrániče sluchu, atď. 

100 EUR 
pri opakovanom porušení zákaz vstupu na 3 mes. 

g) Výkon prác so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru 
(zváranie, pálenie, brúsenie, práca s 
otvoreným ohňom, ...) bez písomného 
povolenia objednávateľa 

 
1000 EUR 

 

 
h) 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 
  i) Neohlásenie pracovného úrazu, nehody,   
nebezpečnej udalosti a nebezpečných 
podmienok podľa bodu 1.2.12 

100 EUR  

j) Neohlásenie poškodenia majetku 
Objednávateľa, keď bola zapríčinená 
pracovníkom Dodávateľa 

 

800 EUR 

k)  Práce s poškodeným, neúplným alebo po 
domácky vyrobeným náradím 

100 EUR  

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

 

1.4.2. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci a/alebo pracovníci tretej osoby 
nominovaní Dodávateľom rešpektovali všetky interné predpisy Objednávateľa, s ktorými bol 
Dodávateľ oboznámený, čo potvrdzuje podpisom tejto Objednávky alebo Zmluvy. 

 



1.4.3. Dodávateľ 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 Dodávateľovi, je Dodávateľ 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 Dodávateľa realizované, alebo budú realizované iba 
čiastočne, alebo ak sa zistené nedostatky budú opakovať, je Objednávateľ oprávnený od tejto 
Objednávky alebo Zmluvy odstúpiť. 


