Príloha č. 5
Verzia: november 2019

PODMIENKY ZABEZPEČENIA VÝKONU PRÁC PRE ZHOTOVITEĽSKÉ ORGANIZÁCIE
Úvod
1)

Tieto „Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľské organizácie“ (ďalej len Podmienky prác)
platia pre práce, ktoré sú vykonané na zariadeniach, v blízkosti zariadení a v priestoroch vo vlastníctve
ZSE Elektrárne, s.r.o.,

2)

Pre účely dokumentu „Podmienky prác“ bude v ďalšom:
a) ZSE Elektrárne, s.r.o., ako objednávateľ (ďalej len objednávateľ),
b) druhá strana ako zhotoviteľ (ďalej len zhotoviteľ). Pod pojmom zhotoviteľ sa rozumie aj
subzhotoviteľská organizácia.

Na zaistenie ochrany zariadení a ich častí s cieľom zabrániť ich zneužitiu na ohrozenie životného prostredia,
zdravia a života zamestnancov nielen objednávateľa, ale aj zhotoviteľa je potrebné, aby zhotoviteľské organizácie
spĺňali tieto Podmienky prác v rozsahu nimi vykonávaných prác.
Na tento účel sa vydávajú nasledujúce ustanovenia.
3)

Zástupca zhotoviteľa - vedúci prác, je povinný zabezpečiť oboznámenie o BOZP a OPP a ŽP u všetkých svojich
zamestnancov, ktorí budú vykonávať práce, ktoré sú predmetom citovanej zmluvy o dielo a to v rozsahu a v
súlade s oboznámením, ktoré sám v zmysle tohto zápisu absolvoval. Ďalej je povinný zabezpečovať toto
u všetkých zamestnancov - ide o výmenu zamestnancov, zvýšený počet zamestnancov atď. Taktiež je
povinný toto poučenie zabezpečovať u svojich subzhotoviteľov, alebo zamestnancov, ktorí určené práce na
pracovisku objednávateľa vykonávajú na základe zmluvy o dielo so zhotoviteľom a/alebo inej zmluvy.

A. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
I. Zodpovednosť za odbornú a zdravotnú spôsobilosť
1.

Zhotoviteľ zodpovedá za svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subzhotoviteľov v oblastiach:
- odbornej a zdravotnej spôsobilosti,
- vlastnenia príslušných oprávnení v zmysle predpisov BOZP a OPP pre výkon prác a služieb,
- inej odbornej spôsobilosti potrebnej pre výkon zmluvných činností v objektoch na činnostiach podľa
predmetu zmluvy,
- oboznámenia z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi, ochrane
životného prostredia.

2.

Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní dodržiavať predpisy o BOZP a OPP pri prácach, ktoré budú vykonávať
v zmysle zmluvy o dielo alebo inej zmluvy, ktorú uzatvorili s objednávateľom.

3.

Za BOZP a OPP pri prácach a službách, ktoré sú predmetom zmluvy a sú vykonávané na preukázateľne
prevzatom pracovisku, zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ. Túto zodpovednosť má zhotoviteľ vo vzťahu
k objednávateľovi aj za všetkých svojich subzhotoviteľov a ich zamestnancov. V prípade, že zhotoviteľ začne
s prípravnými prácami na neprevzatom pracovisku , zodpovedá za BOZP a OPP v plnom rozsahu ako pri
prevzatom pracovisku.

Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní nahlasovať zástupcovi /kontaktnej osobe objednávateľa/ nedostatky BOZP
a OPP, ktoré by mohli ohroziť BOZP a OPP pri prácach vykonávaných v súlade s citovanou zmluvou a za
odstránenie, ktorých zodpovedá objednávateľ.
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II. Povinnosti zhotoviteľa
Pre práce na zariadeniach, v blízkosti zariadení a v priestoroch vo vlastníctve ZSE Elektrárne, s.r.o., je zhotoviteľ
povinný:
1)

Pri vybavovaní vstupu:
a) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých svojich zamestnancov
a zamestnancov svojich subzhotoviteľov, ktorí budú vykonávať činnosti v zmysle rámcovej zmluvy, resp.
objednávok vygenerovaných a uzatvorených na základe platnej rámcovej zmluvy alebo na základe
samostatných Zmlúv o dielo.
Prílohu k žiadosti bude tvoriť menný zoznam všetkých zamestnancov a zamestnancov svojich
subzhotoviteľov s uvedením kvalifikácie v zmysle vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. (). §§ 15 až 24 Menný
zoznam bude potvrdený zodpovedným vedúcim práce zhotoviteľa s konštatovaním, že všetci uvedení
zamestnanci spĺňajú všetky kvalifikačné a zdravotné podmienky pre výkon zmluvných činností.
V prípade zmien (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) je zhotoviteľ povinný menné zoznamy
bezodkladne aktualizovať – doplniť,
b) na požiadanie objednávateľa doložiť fotokópiu osvedčení a preukazov odbornej spôsobilosti kvalifikáciu zamestnancov podľa §§ 15 až 24 a § 27 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.,
c) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel s uvedením typu, EČ a účelu vjazdu vozidla
(napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.).

2)

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať nasledovné:
a) dodržiavať čistotu a poriadok na pracovisku,
b) dodržiavať na pracovisku, ako aj v celom areáli, vydaný zákaz fajčenia,
c) používať osobné ochranné pracovné prostriedky – prilbu, viditeľný ochranný odev, pracovnú obuv,
rukavice, ochranu tváre, sluchu a zraku v priestoroch určených objednávateľom
d) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch (rozumie sa aj prístup
na určené pracovisko),
e) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia el. energie, vody určené objednávateľom pri odovzdaní
pracoviska,
f) uskladňovať náradie, materiál a ostatné veci len na mieste, ktoré písomne určil objednávateľ pri
odovzdaní pracoviska,
g) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodávateľov (názvom – logom firmy)
h) viesť montážny alebo stavebný denník formou denných záznamov, odo dňa prevzatia pracoviska
(zariadenia), do ktorého budú zapisované všetky skutočnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo. Denník musí
mať očíslované strany, znehodnotená strana musí zostať v denníku – nesmie sa vytrhnúť,
i)

záznamy zapisovať a podpisovať zástupcom zhotoviteľa v tom dni, v ktorom boli práce vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu,

j) predkladať objednávateľovi montážny, prípadne stavebný denník, na vykonanie záznamu z kontrolnej
činnosti a /alebo zistených nedostatkov, prípadne písomné vyjadrenie stanoviska poverenému
zástupcovi objednávateľa priebežne počas výkonu činností,
k) k písomnému stanovisku objednávateľa sa zhotoviteľ vyjadrí do denníka do 3 dní, v opačnom prípade
sa má za to, že zhotoviteľ súhlasí so stanoviskom objednávateľa. Zistené nedostatky, ktoré sú obsahom
zápisu objednávateľa, zhotoviteľ odstráni bez zbytočného odkladu,
l) povinnosť viesť montážny, resp. stavebný denník končí odovzdaním pracoviska objednávateľovi bez
závad a nedorobkov,
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m) povinnosť zhotoviteľa označiť viditeľne pred začatím práce pracovisko identifikačným označením.
n) disponovať pre prácu v elektrických staniciach vhodným hasiacim prístrojom, v min. počte 2ks,
s obsahom hasiacej látky po 5 kg.
3)

Zhotoviteľ je povinný v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi okrem
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a OPP (ďalej len právne predpisy BOZP a OPP)
dodržiavať i ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom (MPP, prev.
inštrukcie,...). Interné predpisy objednávateľa poskytne zhotoviteľovi na požiadanie objednávateľ.

4)

Zhotoviteľ je povinný mať vypracované technologické postupy na všetky práce a činnosti vykonávané v
priestoroch objednávateľa v rozsahu činnosti ZoD. Zhotoviteľ je povinný ich predložiť na požiadanie
zástupcovi objednávateľa.

5)

Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na výkon práce alebo služby odsúhlasiť s kontaktnou osobou
objednávateľa (zaslať kontaktnej osobe objednávateľa) zoznam všetkých svojich zmluvných partnerov
alebo iných fyzických a právnických osôb (subzhotovitelia), ktorí budú vykonávať činnosti v jeho mene na
majetku a zariadeniach objednávateľa. Neodsúhlasení subdodávatelia nesmú vykonávať činnosti v jeho
mene na majetku a zariadeniach objednávateľa.

6)

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať i podmienky vykonávania prác uvedené v Povolení na prácu a v špeciálnom
pracovnom príkaze, označenom ako „B“ príkaz v zmysle STN 34 3100.. Zhotoviteľ je povinný predložiť menný
zoznam všetkých zamestnancov s uvedením dátumu narodenia, kvalifikácie podľa vyhl. MPSVR SR
č.
508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a uvedením oprávnení s konkrétnym rozsahom na výkon
činnosti a podpisom všetkých zamestnancov. Vedúci práce oznámi osobe zodpovednej za prevádzku
príslušnej el. inštalácie, pred začatím vypisovania každého „B“ príkazu, zoznam členov pracovnej skupiny
s uvedením ich kvalifikácie v zmysle vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7)

Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom pracovisku za dodržiavanie ochrany pred požiarmi a plní povinnosti
vyplývajúce zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a
vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu.

8)

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky uvedené v povolení na zváranie, lepenie, tepelné rezanie
vydaných v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov., vyhl. MV
SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a príslušných technických noriem (STN 05 0600, STN 05 0610,
STN 05 0630 a STN 05 0650,..). Pred začatím uvedených prác je povinný v dostatočnom predstihu to oznámiť
objednávateľovi, ktorý vydá príslušné povolenie.

9)

Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších
predpisov, v prípade vzniku požiaru príslušnému štátnemu orgánu a vznik takejto udalosti oznámiť
bezodkladne aj kontaktu BOZP objednávateľa s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie.

10) Povinnosťou zhotoviteľa je preukázateľne upozorniť objednávateľa na všetky nebezpečenstvá vyplývajúce
z činnosti, ktoré bude v priestoroch objednávateľa vykonávať, táto povinnosť platí recipročne aj voči
zhotoviteľovi.
11)

Zhotoviteľ pred začatím prác predloží spracovaný Plán BOZP, ktorý musí obsahovať vyhodnotenie rizík
vrátane odporúčaných kontrolných opatrení, s dôrazom na sprievodné nebezpečenstvá zhotoviteľa.

12) Zhotoviteľ zodpovedá za vybavenie svojich zamestnancov vhodnými druhmi OOPP zodpovedajúcimi ich
ohrozeniu vyplývajúcemu z práce a pracovného prostredia a za kontrolu ich používania v zmysle NV SR č.
395/2006 Z. z.
13) Zhotoviteľ v prípade výkonu prác zamestnancami viacerých zamestnávateľov na prevzatom pracovisku
zodpovedá a zabezpečuje spoluprácu pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci vrátane koordinácie činností a vzájomnej informovanosti o možných
ohrozeniach, preventívnych opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov,
na vykonávanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov.
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14) V prípade vzniku pracovného úrazu zamestnanca zhotoviteľa, zhotoviteľ oznámi túto skutočnosť
bezodkladne kontaktu BOZP objednávateľa. Po obdržaní podkladov pre záznam o registrovanom
pracovnom úraze zhotoviteľ postupuje v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov a omamných látok, zákaz
prichádzať pod ich vplyvom do priestorov objednávateľa a zákaz pracovať pod ich vplyvom v priestoroch
objednávateľa a pri činnostiach vykonávaných pre objednávateľa. Zástupca objednávateľa je oprávnený
požiadať zodpovedného zamestnanca zhotoviteľa vykonať orientačnú dychovú skúšku a skúšku na
prítomnosť omamných látok u svojich zamestnancov v prípade podozrenia, že tento zákaz je
porušený. V prípade pozitívneho zistenia zástupca objednávateľa má právo požiadať zodpovedného
zamestnanca zhotoviteľa o vylúčenie zamestnanca zhotoviteľa, u ktorého bolo zistené požitie alkoholu,
z pracoviska.
16) Zhotoviteľ je povinný v prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subzhotoviteľov
(zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri
preberaní pracoviska poučený objednávateľom, a túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich
subdodávateľov. Za dodržiavanie ustanovení právnych predpisov BOZP a OPP pri činnosti týchto
zamestnancov taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
17) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy BOZP, OPP a ŽP pri práci s chemickými látkami
a prípravkami.
18) Zhotoviteľ je povinný na preukázateľne prevzatom (zápisnične) pracovisku dodržiavať zákon o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a všetky právne predpisy BOZP a
OPP pri prácach, ktoré bude v zmysle podpísanej zmluvy vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedá za oblasť
BOZP a OPP.
19) Zhotoviteľ je zodpovedný za technický stav a bezpečnosť vozidiel, strojov, mechanizmov a zariadení
použitých pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vozidlá, stroje, mechanizmy a zariadenia (platí
to i pre jeho subdodávateľov) prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo
k úniku ropných látok, ako aj všetky pracovné prostriedky používané pri činnosti udržiavať
v prevádzkyschopnom stave a riadne označené, musia mať protihavarijné súpravy, hasiace prístroje,
lekárničky a v prípade, že mechanizmus spadá pod VTZ, tak musí mať platnú revíziu.
20) V prípade zistenia porušenia záväzku uvedeného v bode č. 19 má právo objednávateľ pozastaviť prevádzku
týchto vozidiel, strojov, mechanizmov, zariadení a pracovných prostriedkov a vykázať ich zo
svojich priestorov.
21) Zhotoviteľ je povinný zasielať počet odpracovaných hodín svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subzhotoviteľov, ktorú za uplynulý kalendárny mesiac odpracoval, najneskôr do 4. dňa mesiaca
nasledujúcom po sledovanom mesiaci zástupcovi /kontaktnej osobe objednávateľa/. Táto evidencia musí
obsahovať názov zhotoviteľa a počet odpracovaných hodín v danom mesiaci. Túto povinnosť má každý
zhotoviteľ, ktorý realizuje pre Objednávateľa práce alebo služby
22) Zástupca zhotoviteľa bol upozornený na dodržiavanie všetkých ustanovení a predpisov BOZP a OPP pri
prácach, ktoré sú predmetom citovanej zmluvy o dielo, najmä - STN 34 3100 schv. v roku 2001, zákona NR SR
č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov,
NV SR č. 416/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov., NV SR č. 115/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
NV SR č. 253/2006 Z. z., NV SR č. 396/2006 Z. z., NV SR č. 281/2006 Z. z., NV SR č. 391/2006 Z. z., NV SR č.
395/2006 Z. z., NV SR č. 392/2006 Z. z., NV SR č. 387/2006 Z. z., NV SR č. 338/2006 Z. z., NV SR č.393/2006 Z. z.,
NV SR č. 355/2006 v znení neskorších predpisov, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších
predpisov, vyhl. MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
v znení neskorších predpisov, miestnych prevádzkových predpisov a súvisiacich predpisov a noriem.
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23) Zástupca zhotoviteľa – vedúci prác, bol oboznámený s obsahom dokumentu Politika bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a ochrany životného prostredia v ZSE Elektrárne, s.r.o ako aj s environmentálnymi
aspektmi a bezpečnostnými rizikami vyplývajúcimi z práce a pracovného prostredia u objednávateľa.
24) Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť oprávnenie odbornej spôsobilosti, ktoré bude obsahovať rozsah činnosti
na vyhradených technických zariadeniach dodávateľským spôsobom (montáž, rekonštrukcie, opravy,
údržba, odborné prehliadky, odborné skúšky a označovanie VTZ, ...) vydané orgánom inšpekcie práce.
25) Zhotoviteľ, prichádzajúci z krajín v rámci EÚ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť. Podľa § 4 ods. 1 zákona
č. 351/2011 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
Podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na
výkon prác pri poskytovaní služieb, Národný inšpektorát práce, zhotoviteľ vedie evidenciu informácií podľa
§ 4 ods. 1 a sprístupňuje ju inšpektorátom práce.
Podľa § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, je takýto zhotoviteľ
povinný na požiadanie právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, ktorým dodáva prácu
alebo poskytuje službu podľa odseku 5, bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné
údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje službu, ktoré sú potrebné
na to, aby právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, mohli skontrolovať, či poskytovateľ
služby neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania
III. Porušenie povinností – sankcie
1)

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich bodov Podmienok prác, sú zamestnanci
objednávateľa povinní bezodkladne na túto skutočnosť zhotoviteľa upozorniť a zistené skutočnosti
zaznamenať do stavebného, resp. montážneho denníka.

2)

Príslušný zamestnanec zhotoviteľa je povinný bezodkladne nedostatky odstrániť. V prípade, že tak neurobí,
sú zamestnanci objednávateľa oprávnení nariadiť prerušenie prác. Záznam o prerušení práce zapíše
zástupca objednávateľa do stavebného, prípadne montážneho denníka. Dôsledky a škody vyplývajúce
z prerušenia prác znáša zhotoviteľ aj za svojho subzhotoviteľa.

3)

Zamestnancovi zhotoviteľa, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z Podmienok prác opakovane, bude
zakázaný vstup do objektov vo vlastníctve objednávateľa.

4)

Zhotoviteľ je povinný nahradiť všetky škody, ktoré spôsobil neplnením zmluvných povinností.

IV. Postihy za krádež, požitie alkoholických nápojov a omamných látok.
1)

Postihy za krádež:
Ak majetok objednávateľa odcudzí zamestnanec zhotoviteľa, bude mu trvalo odobratý vstup do objektov
objednávateľa a konkrétny prípad bude postúpený na prešetrenie príslušnému obvodnému oddeleniu
Polície SR.

2)

Postihy za požitie alkoholických nápojov a omamných látok:
a) Pri priestupku zamestnanca zhotoviteľa sa zakáže zamestnancovi vstup do objektov objednávateľa.
b) V prípade odmietnutia zamestnanca zhotoviteľa podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či
lekárskemu vyšetreniu je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do
vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí
byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom alebo montážnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce
z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.

3)

Nesprávne parkovanie, porušovanie dopravného značenia a nerešpektovanie zásad pohybu vozidiel u
zamestnanca zhotoviteľa:
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a) Pri prvom priestupku zamestnanca zhotoviteľa nasleduje písomné upozornenie zhotoviteľa
b) Pri druhom priestupku sa zakáže vstup zamestnancovi zhotoviteľa na dobu 6
V. Povinnosti a práva objednávateľa
1)

Objednávateľ zabezpečí pre zodpovedného vedúceho zamestnanca zhotoviteľa pred začatím prác
oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania právnych predpisov BOZP a OPP, o zvláštnej povahe
a stave elektrických zariadení a iných zariadení, na ktorých alebo v blízkosti ktorých bude zhotoviteľ
pracovať a pracoviska. Zápis o oboznámení tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu o odovzdaní a prevzatí
pracoviska – Povolenie na prácu.

2)

Po absolvovaní oboznámenia bude každému pracovníkovi zhotoviteľa vydané osvedčenie s platnosťou 1
rok odo dňa absolvovania daného oboznámenia.

3)

Právo vykonávať kontrolu dodržiavania povinností. majú zamestnanci objednávateľa vykonávajúci funkciu:
•
zodpovedný zamestnanec ZSE Elektrárne, s.r.o. zodpovedný za príslušné zariadenie ,
•
vedúci zamestnanci ZSE Elektrárne, s.r.o,
•
vedúci BOZP a OPP ZSD,
•
vedúci environmentu ZSD,
•
špecialista BOZP a PO ZSD,
•
špecialista environmentu ZSD,
•
koordinátor bezpečnosti práce ZSE Elektrárne, s.r.o
•
poverení zamestnanci objednávateľa. Poverenie je oprávnený vydať príslušný vedúci zamestnanec.

4)

Objednávateľ na základe žiadosti zhotoviteľa povolí zhotoviteľovi vstup a určí všeobecné podmienky vstupu,
resp. pohybu v objekte, v priestoroch podľa predmetu zmluvy.

5)

Objednávateľ pri odovzdaní pracoviska určí zhotoviteľovi a zaznamená do zápisu o odovzdaní pracoviska:
a) vstup a pohyb osôb, vozidiel a mechanizmov po objekte,
b) miesto a spôsob pripojenia na zdroj technologickej vody,
c) miesto a spôsob pripojenia na zdroj el. energie – v prípade potreby podmieni pripojenie samostatným
staveniskovým rozvádzačom,
d) zariadenia na osobnú hygienu,
e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to prevádzkovateľovi umožňujú prevádzkové
podmienky).

6)

Objednávateľ v rámci vstupnej inštruktáže oboznámi každého zamestnanca zhotoviteľa s:
a) Požiarno – bezpečnostnými predpismi prevádzkovateľa pre dané pracovisko,
b) Havarijným a traumatologickým plánom prevádzkovateľa pre dané pracovisko,
c) Dopravno – prevádzkovým poriadkom pre dané pracovisko,
d) So zásadami koordinácie vo vzťahu k činnosti, ktorá sa v priestoroch organizácie vykonáva
(oboznámenie so zákazmi, nebezpečnými priestormi, zvláštnym režimom a pod.).

KONTAKT BOZP a OPP
Nahlasovanie úrazov, nehôd a požiarov:

+421 33 32 35 555

Velín
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B. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Zhotoviteľ, všetci jeho zamestnanci zúčastňujúci sa prác aj zamestnanci subzhotoviteľov podieľajúcich sa na
prácach pre objednávateľa sú zodpovední za dodržiavanie zákonov, vyhlášok a interných predpisov
objednávateľa z oblasti ochrany životného prostredia.
Ak zhotoviteľ vykonáva pre objednávateľa činnosti v zmysle §4, ods. 3 a 4 alebo v zmysle §77, ods. 1 a 2 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov musí mať vybavenú Registráciu v zmysle §98, ods. 1 a 2
alebo súhlasy v zmysle §97 horeuvedeného zákona. Tieto doklady je povinný dodať 10 dní od účinnosti zmluvného
vzťahu mailom na adresu objednávateľa: adriana.lukacova@ppc-malzenice.sk, silvia.orviska@ppc-malzenice.sk

I. Zhotoviteľ je pri ochrane životného prostredia povinný:
a)

V prípade, že zhotoviteľovi vzniká odpad z realizácie stavieb, demolácií, v dôsledku uskutočňovania
stavebných a zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe a úprave stavieb, zodpovedá
za plnenie nasledovných povinností:

•

zhromažďovať odpad a triediť ho podľa druhov v súlade s Katalógom odpadov a projektovou
dokumentáciou, zabezpečiť odpad pred jeho znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim
únikom; za týmto účelom je povinný zabezpečiť dostatočný počet obalov alebo nádob na triedenie
odpadu, ich označenie, a umiestnenie na mieste, ktoré bude určené na prvom dni pri odovzdávaní
staveniska,

•

zabezpečiť, aby sa jednotlivé druhy nebezpečných odpadov nezmiešavali navzájom alebo aby sa
nebezpečné odpady riedili a zmiešavali s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné alebo s látkami, ktoré nie
sú odpadom, len ak to umožňuje zákon o odpadoch a súhlas orgánu štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve,

•

zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej zákonom o odpadoch, pričom
v prípade vzniku ostatného stavebného odpadu sa zhotoviteľ zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie tento
odpad zhodnotiť,

•

ak nezhodnotí alebo nezneškodní odpad sám, odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať
s odpadmi podľa zákona o odpadoch a to na základe zmluvy, ktorej predmetom je zabezpečenie
nakladania a následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, a ktorej doba platnosti nie je
kratšia ako doba platnosti tejto zmluvy,

•

predložiť objednávateľovi súhlasy na nakladanie s nebezpečným odpadom spoločností, ktorým
zhotoviteľ odovzdáva odpad a ďalšie doklady podľa pokynov objednávateľa najneskôr jeden mesiac
pred odovzdaním staveniska alebo podľa dohody s príslušným zodpovedným zástupcom objednávateľa,
Ing. Silvia Orviská.

•

ak zhodnotí alebo zneškodní odpad sám, zabezpečiť si príslušný súhlas orgánu štátneho dozoru
v odpadovom hospodárstve, ak je takýto súhlas potrebný podľa zákona o odpadoch a odovzdať ho
objednávateľovi pred odovzdaním staveniska alebo podľa dohody s príslušným zodpovedným
zástupcom objednávateľa, Ing. Silvia Orviská.

•

predložiť objednávateľovi kópie zmlúv o zneškodňovaní odpadov v čo najkratšej dobe po podpise
zmluvy a nastúpení na práce, zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade potreby, najmä v prípade
žiadosti o súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu, je objednávateľ oprávnený
predložiť tieto zmluvy o zneškodňovaní odpadu príslušnému orgánu štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve,
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•

zhotoviteľ pri preprave nebezpečného odpadu vypĺňa tlačivo - Sprievodný list nebezpečného odpadu
a figuruje na ňom ako odosielateľ odpadu. Zároveň si plní v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov všetky povinnosti, ktoré súvisia so statusom odosielateľa odpadu,

•

zabezpečiť doklady preukazujúce plnenie povinností pri preprave nebezpečných vecí v zmysle ADR
a zákona o odpadoch,

•

doručiť objednávateľovi prvú stranu sprievodného listu nebezpečného odpadu, ktorého pôvodcom je
objednávateľ, v elektronickej forme na e-mailovú adresu: silvia.orviska@ppc-malzenice.sk, a to
najneskôr do dvoch dní odo dňa vývozu odpadu, a originál vždy do piatich dní od vývozu odpadu na
adresu: ZSE Elektrárne, s.r.o., SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice na kontaktnú osobu: Ing.
Silvia Orviská,

•

doručiť objednávateľovi potvrdenú štvrtú stranu sprievodných listov nebezpečného odpadu a vážnych
lístkov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, najneskôr posledný deň mesiaca, v ktorom boli sprievodné
listy nebezpečného odpadu a vážne lístky vystavené na adresu ZSE Elektrárne, s.r.o., SPP Kompresorová
stanica 3, 919 33 Trakovice doručiť objednávateľovi vážne lístky z ostatného odpadu, ktorého pôvodcom
je objednávateľ, najneskôr do piateho dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli vážne
lístky vystavené, na adresu ZSE Elektrárne, s.r.o., SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice,

•

zabezpečiť, aby vážny lístok obsahoval aj názov stavby, miesto stavby (mesto a okres), názov dodávateľa,
pričom nie je vylúčené, aby tieto údaje boli na vážny lístok dopísané ručne,

•

ukončiť zhromažďovanie odpadu na stavenisku do jedného roka odo dňa odovzdania staveniska,

•

mať na stavbe havarijnú výbavu v prípade, že na stavbe bude vznikať tekutý nebezpečný odpad
a havarijná výbava ja potrebná aj v prípade, že zhotoviteľ používa pri práci znečisťujúce látky,

•

zhotoviteľ nesmie nakladať s nebezpečným odpadom, najmä uskutočniť jeho vývoz zo stavby, bez
príslušného súhlasu na nakladanie alebo zhromažďovanie s nebezpečným odpadom,

•

objednávateľ určí osobu oprávnenú konať za objednávateľa v plnení povinností v oblasti ŽP, ktoré sú
dané touto prílohou zápisom do Zápisu o odovzdaní staveniska,

•

umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na stavenisko, alebo iné miesto
výkonu prác a o tomto vstupe bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa,

•

plniť pokyny objednávateľa pri nakladaní s odpadom,

•

znášať všetky dôsledky za nedodržanie požiadaviek zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene
a doplnení iných predpisov a jeho vykonávacích predpisov,

•

vypracovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich
látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) v zmysle § 39 ods. 4
zákona č. 364/2004 Z. z. a vykonávacej vyhlášky. Havarijný plán bude vypracovaný v rozsahu, ktorý určí
a zadefinuje príslušný špecialista environmentu objednávateľa.

b)

V prípade, že zhotoviteľ realizuje servisné, čistiace alebo udržiavacie práce, pri ktorých vzniká odpad,
zodpovedá za plnenie nasledovných povinností

•

v prípade, že zhotoviteľovi pri prácach vznikne demontovaný materiál, ktorý bude zástupcom
objednávateľa určený na vyradenie, nakladá s ním v zmysle zákona o odpadoch ako s odpadom.
Nebezpečný odpad musí byť umiestňovaný na miestach, ktoré určí objednávateľ a ostatný odpad môže
byť priamo zhotoviteľom odovzdaný oprávnenej organizácii v zmysle zákon o odpadoch,

•

zhromažďovať odpad a triediť ho podľa druhov v súlade s Katalógom odpadov, zabezpečiť odpad pred
jeho znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom; za týmto účelom je povinný
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zabezpečiť dostatočný počet obalov alebo nádob na triedenie odpadu, ich označenie a umiestnenie na
mieste servisných, čistiacich a udržiavacích prác,
•

zabezpečiť, aby sa jednotlivé druhy nebezpečných odpadov nezmiešavali navzájom alebo aby sa
nebezpečné odpady riedili a zmiešavali s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné alebo s látkami, ktoré nie
sú odpadom, len ak to umožňuje zákon o odpadoch a súhlas orgánu štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve,

•

zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej zákonom o odpadoch, pričom
v prípade vzniku ostatného demontovaného odpadu sa zhotoviteľ zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie
tento odpad zhodnotiť,

•

zabezpečiť, aby vážny lístok obsahoval aj názov miesta, kde vznikol demontovaný materiál (mesto
a okres), názov dodávateľa, pričom nie je vylúčené, aby tieto údaje boli na vážny lístok dopísané ručne,

•

doručiť objednávateľovi vážne lístky z ostatného odpadu, ktorého pôvodcom je objednávateľ, najneskôr
do piateho dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli vážne lístky vystavené, na adresu
ZSE Elektrárne, s.r.o., SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice, Ing. Silvia Orviská.

c)

Všeobecné povinnosti pre všetkých zhotoviteľov akýchkoľvek prác vykonávaných pre zhotoviteľa
z oblasti ŽP

•

zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie zákonov, vyhlášok a interných predpisov objednávateľa
z oblasti ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami i zamestnancami svojich subzhotoviteľov
podieľajúcich sa na prácach pre objednávateľa. Ide najmä o dodržiavanie zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách
v znení neskorších predpisov, zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zák. č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zák. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov. Interné predpisy poskytne zhotoviteľovi
na požiadanie objednávateľ,

•

nakladať so znečisťujúcimi látkami (ropné látky, chemikálie a pod.) v zmysle požiadaviek zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov tak, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu vôd,
znášať všetky dôsledky za nedodržanie požiadaviek zákona o vodách,

•

oznámiť objednávateľovi, aké nebezpečné látky bude pri svojich činnostiach používať a k používaným
nebezpečným látkam predložiť Kartu bezpečnostných údajov v zmysle zák. č. 67/2010 Z. z.
o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh,

•

používať látky, ktoré neohrozujú ozónovú vrstvu v zmysle zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej
vrstvy zeme,

•

dodržiavať zák. č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch v znení neskorších predpisov,

•

zabezpečiť plnenie povinností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov, vybaviť všetky potrebné povolenia, výnimky zo zákazov a vstupy automobilov do
chránených oblastí, znášať všetky dôsledky za nedodržanie požiadaviek zákona o ochrane prírody
a krajiny. V prípade orezu a výrubu drevín predložiť objednávateľovi náležité doklady /oznamovacia
povinnosť, príp. povolenie od orgánu štátnej správy/,

•

dodržiavať všetky ostatné zákony týkajúce sa ochrany a tvorby životného prostredia SR,

d)
•

Všeobecné povinnosti pre všetkých zhotoviteľov pri vzniku havarijnej situácie
upozorniť objednávateľa na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu
udalosť súvisiacu s nakladaním s nebezpečným odpadom alebo iné skutočnosti, ktoré majú dopad na
bezpečnosť, ekológiu alebo dodržanie technologického postupu pri realizácii diela a vykonať opatrenia
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potrebné na zaistenie ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia pred účinkami týchto
udalostí,
•

predchádzať mimoriadnemu zhoršeniu alebo ohrozeniu kvality vôd a v prípadoch, že zhotoviteľ spôsobí
ekologickú haváriu, túto skutočnosť neodkladne hlásiť objednávateľovi, a pri jej odstraňovaní
postupovať v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a súvisiacich
prepisov v súčinnosti s príslušnými kontaktnými osobami uvedenými v „zelenej linke“

•

v prípade vzniku škody na životnom prostredí spôsobenej činnosťou zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný
vo svojom mene a na svoje náklady odstrániť bezodkladne príčiny vzniknutého stavu, dôsledne
odstrániť všetky škody na životnom prostredí a uviesť zasiahnutú lokalitu do pôvodného stavu,

•

ak bude na základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou zhotoviteľa uložená pokuta
objednávateľovi, zhotoviteľ uhradí uloženú pokutu v plnej výške.

II. Porušenie povinností – sankcie
V prípade ak zhotoviteľ nedodrží povinnosti vyplývajúce z článku I. týchto Podmienok zabezpečenia prác (časť B),
objednávateľ je oprávnený zaslať zhotoviteľovi písomné upozornenie o nedodržaní povinností v oblasti ochrany
ŽP. V prípade opakovaného priestupku je objednávateľ oprávnený žiadať zhotoviteľa zaplatenia zmluvnej pokuty
rovnajúcu sa 10% z hodnoty diela.
III. Prehlásenie
Dodávateľ bol týmto oboznámený o významných environmentálnych aspektoch spoločnosti.

ZELENÁ LINKA
Ing. Vladimír Pestún, riaditeľ

+421 33 3235 100

Ing. Marian Greif, vedúci prevádzky

+421 33 3235 102

Ing. Jozef Ajpek, vedúci údržby

+421 33 3235 346
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