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Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s, Prešovská ulica č.48, 826 46 Bratislava 29 

Stavba: Bratislava, Jaso·,ská ul. · Rovniankova ul., sanácia vodovodu DNS00 bezvýkopovou technológiou 

Stavebná časť: 

Soncicio vodovodného potrubia DN800 OC bezvýkopovou technológiou tlobvej rody PNlO, pri 

zachovaní mo,imcilneho možného profilu potrubfa • povolená redukcia profilu o mo,. 5 %, 

(ogregovonó ceno zohŕňojúco komplet realizáciu stavby: zemné práce, terponie vody. výrezy 

potrubia, monitoring pred o po sanácii, čistenie potrubia, osadenie nových tvaro•1iek a armatúr, 

dopojenie potrubia pomocou nevarenej príruby ON800 í'NJO, tlakovú skúšku, rozbor vody, . .}. 

Vrátane real1zócie stavebných prcic na armotúrnych fochtóch (v počte 12 ks) zohŕtiajúcich: 

demontcii o likv1dcicio stropu, príp. nadzemných costi sóchr, zvýšenie stien šáchr o 50 cm nad 

terén o po sonócii výmenu uzotvárocich ormotúr, dopojenie na jestvujúce potrubia mimo šachty, 

realuáciu potrebného odvzdušnenio, príp. odkolenio s vyvedením ovládania do novej stropnej 

dosky s uzamykotefným kompozitným poklopom rozmeru 600x800 mm, , vysprovenie stien, 

montáž nového komoozitného rebrika o o ood. 

Stavebná časť medzisúčet: 

Ostatné náklady: 
!<oordinócio BOZP vyplývajúca z ustanovenia noriodenio vlád;, SR č.396/2006 Z.z. 

a pión BOZP s éoklodom o zosloní prílohy č. 1 no lnšpe.\rorót práce 

l Vytýčenie iniínierských sieti 

3 lniinierskó činnosť zhorovitefo 

4 Poplat.�ovó povinnos( zo zciber verejného priestranstvo 
5 Povolenio no rozkopávky 

6 Správne poplatky 
7 Dočasné dopravné značenie 

8 Projekt dopravného rnačenio 

9 Geodetické vytýčenie o porealizačný geomelfický pión so zápisom do kotostro 

10 Projekt skutočného vyhorovenio 

11 ,',lonipuloéný o prevádzkový poriadok 

12 Vyprocovonie podkladov pre zoradenie stavby do HIM 

Ostatné náklady medzisúčet: 

Náklady spolu: 
DPH 20% 
Náklady celkom, vrátane DPH 

V Žiline 

Zhotovíte!: Združenie GFCH Jasovská 
Vypracoval: Zdenko Látečka 

t 

m J.c 

1980 2308,25 

kpl j.c. 

4447 

12771 

9108 

55440 

1881 

4059 

14652 

2178 

11682 

3168 

1188 

1188 

4 570 335,00 € 

4 5 70 335,00 € 

4 447,00 [ 

12 771,00 € 
9108,00 € 

55 440,00 ( 
1 881,00 ( 

4 059,00( 

14 652,00 € 

2178,00[ 

11 682,00 € 

3 168,00 € 

1 188,00 ( 

1 188,00 € 

121 762,00 € 

4 692 097,00 € 

938 419,40 € 

S 630 516,40 € 



Časový harmonogram výstavby: 
Bratislava, Jasovská ul. - Rovniankova ul., sanácia vodovodu DN800 bezvýkopovou technológiou 

IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA: 

IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA: 

Práce 
-

Celá stavba 

Príprava staveniska - prebratie, vytýčenie sietí, vypúšťanie 

Príprava štartovacích uzlov - výkopy, výrezy, demontáže 

Čistenie potrubia, kontrola kamerou 

Sanácia potrubia 

Kamerový záznam pred a po sanácii 
Spätné montáže a spájanie potrubia 

Preplachovanie a dezinfekcia potrubia + tlaková skúška 

Spätné zásypy a stavebé práce na šachtách 

Konečné úpravy a odovzdanie stavby 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - IČO: 35 850 370 

Združenie GFCH Jasovská 
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Platobný kalendár plnenia zmluvy: 

1 DENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA: 

1 DENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA: 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - IČO: 35 850 370 

Združenie GFCH Jasovská 

FINANČNÝ HARMONOGRAM - Bratislava, Jasovská ul. - Rovniankova ul., sanácia vodovodu 

1. mesiac

Fakturácia 469 209,70 € 

Celkom 

/1 ;l-I //;, e. 

DN800 bezvýkopovou technológiou 

�mesiac 

938 419,40 € 

f.7. 9. ;?ó2C 

3. mesiac 4. mesiac

1407 629,10 € 1 407 629,10 € 

4 692 097,00 € 

doúčtovanie 

469 209,70 € 
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Príloha č. 5 Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľa 

v.1.0

PODMIENKY ZABEZPEČENIA VÝKONU PRÁC PRE ZHOTOVITEĽA 

Úvod 

1) Tieto Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľa (ďalej len „Podmienky") platia pre práce, ktoré
sú vykonávané na zariadeniach, v blízkosti zariadení a v priestoroch vo vlastníctve objednávateľa.

2) Pojmy písané veľkými alebo malými začiatočnými písmenami, používané v zmluve, týchto Podmienkach,
alebo dokumentácii, ktorá súvisí so zmluvou, majú význam, ktorý je definovaný v zmluve, týchto
Podmienkach, alebo inej dokumentácii ktorá súvisí so zmluvou.

A. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

1. Zodpovednosť za odbornú a zdravotnú spôsobilosť

1) Hlavný dodávateľ (zhotoviteľ ) zodpovedá za svojich zamestnancov, zamestnancov jeho subdodávateľov
ako aj za samostatne zárobkové činné osoby vykonávajúce činnosť na stavbe v oblastiach:
• odbornej a zdravotnej spôsobilosti;
• že všetci zamestnanci zhotoviteľa a všetci zamestnanci jeho subdodávateľov sú v rámci svojich

zamestnávateľov pravidelne preukázateľne oboznamovaní a informovaní o zásadách bezpečnej práce
tak, ako to určuje §7 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Pokiaľ budú zmluvne dohodnuté práce vyžadovať špeciálne odborné
činnosti ( napr. zváracie práce, práce vo výškach a nad voľnou hÍbkou ) musia mať všetci zamestnanci
zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vykonávajúci tieto práce platné príslušné školenia, odborné
spôsobilosti alebo osvedčenia;

• že všetci zamestnanci zhotoviteľa a všetci zamestnanci jeho subdodávateľov sú v rámci svojich
zamestnávateľov pravidelne preukázateľne školení z oblasti ochrany pred požiarmi v súlade s § 20, §21
a §22 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii;

• inej odbornej spôsobilosti potrebnej pre výkon zmluvných činností v objektoch na činnostiach podľa
predmetu zmluvy; •

• oboznámenia z predpisov o 
1

b�zpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi, ochrane
životného prostredia.

2) Pracovníci zhotoviteľa sú povinní dodržiavať predpisy o BOZP a OPP pri prácach, ktoré budú vykonávať v
zmysle zmluvy.

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

4) Objednávateľ v súlade s § 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách na stavenisko poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých
koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov
bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ
alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.
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Príloha č. 5 Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľa 
v. 1.0

5) V prípade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotoviteľom ten bez zbytočného odkladu uvedie,
kto bude vykonávať na stavenisku funkciu bezpečnostného technika.

6) Pracovníci zhotoviteľa sú povinní nahlasovať poverenému zástupcovi objednávateľa nedostatky BOZP a OPP,
ktoré by mohli ohroziť BOZP a OPP pri prácach vykonávaných v súlade so zmluvou, za odstránenie ktorých
zodpovedá objednávateľ.

II. Povinnosti zhotoviteľa

Pre práce na zariadeniach, v blízkosti zariadení a v priestoroch vo vlastníctve objednávateľa je zhotoviteľ povinný: 

1) Pri vybavovaní vstupu:

a) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých svojich pracovníkov, ktorí budú
vykonávať činnosti v zmysle zmluvy. Prílohu k žiadosti bude tvoriť menný zoznam všetkých
zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov s uvedením kvalifikácie podľa § 20 až 24 a § 27
vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa
považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „vyhl. MPSVR
SR č. 508/2009 Z. z."). Menný zoznam bude potvrdený stavbyvedúcim zhotoviteľa s konštatovaním, že
všetci uvedení zamestnanci spÍňajú 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 - kvalifikáciu zamestnancov podľa § 21 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/stavenisku,

b) dodržiavať na pracovisku/stavenisku, ako aj v celom areáli vo vlastníctve objednávateľa, okrem
vyhradených miest, vydaný zákaz fajčenia,

c) používať osobné ochranné pracovné prostriedky - minimálne prilbu, zapnutý ochranný odev, obuv,
rukavice, ochranu tváre v priestoroch určených objednávateľom,

d) zdržiavať sa iba na pracoviskj/stavenisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, ktorými sa rozumie
aj prístup na pracovisko/stavenisko,

e) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie, vody určené objednávateľom pri
odovzdaní pracoviska/staveniska,

f) uskladňovať náradie, materiál a ostatné veci len na mieste, ktoré určil objednávateľ pri odovzdaní
pracoviska/staveniska,

g) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodávateľov,

h) viesť stavebný denník formou denných záznamov, odo dňa prevzatia pracoviska/staveniska, do ktorého
budú zapisované všetky skutočnosti vyplývajúce zo zmluvy. Denník musí byť uložený na pracovisku, 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,
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j) predkladať objednávateľovi 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,

1) povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním stavby objednávateľovi bez akýchkoľvek vád.

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

4) Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom pracovisku za dodržiavanie ochrany pred požiarmi a plní povinnosti
vyplývajúce zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 314/2001 Z. z.") a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z.") v plnom rozsahu.

5) Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru môže zhotoviteľ vykonávať len na základe písomného
povolenia vystaveného objednávateľom a po vykonaní príslušných bezpečnostných a protipožiarnych
opatrení. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky uvedené v povolení na zváranie, lepenie, tepelné
rezanie vydaných v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z., vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. a príslušných
technických noriem (STN 05 0600, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN 05 0650, .. ). O potrebe vykonania
uvedených činností je zhotoviteľ povinný s dostatočným časovým predstihom informovať objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru určiť požadovaný počet
zamestnancov na účel výkonu protipožiarnej asistenčnej hliadky, na tento účel zabezpečiť ich účasť na
odbornej príprave pred začatím činnosti. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky vykoná
objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z., v
prípade vzniku požiaru príslušnému štátnemu orgánu a vznik takejto udalosti oznámiť bezodkladne aj
poverenému zástupcovi objednávateľa s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie.

6) 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.

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

8) Zhotoviteľ zodpovedá za vybavenie svojich pracovníkov vhodnými druhmi osobných ochranným pracovných
pomôcok (ďalej len ako „OOPP") zodpovedajúcimi ich ohrozeniu vyplývajúcemu z práce a pracovného
prostredia a za kontrolu ich používania v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z.
o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
(ďalej len ako „NV SR č. 395/2006 Z. z."). Pri výkone kontroly zhotoviteľa alebo účasti na kontrolných dňoch
na pracovisku/stavenisku sú všetky osoby (určení zamestnanci a zúčastnené osoby za zhotoviteľa) povinné
používať OOPP minimálne v rozsahu ochranná prilba, členková ochranná obuv, dlhé nohavice.

9) 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.

10) Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa s miestnym Traumatologickým plánom. V prípade použitia technológie
alebo nebezpečných látok, pri ktorých môže vzniknúť bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia,
je zhotoviteľ povinný vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a
zdravia pracovníkov zhotoviteľa, objednávateľa a obyvateľstvo. Zhotoviteľ je povinný pri prácach v blízkosti
zariadení pod napätím vybaviť vlastných zamestnancov proti popáleninovými prostriedkami.
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11) V prípade vzniku pracovného úrazu pracovníka zhotoviteľa, zhotoviteľ oznámi túto skutočnosť bezodkladne
poverenému zástupcovi objednávateľa. Po získaní podkladov pre záznam o registrovanom pracovnom úraze
zhotoviteľ postupuje v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z ..

12) 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.
Zástupca objednávateľa je oprávnený požiadať zástupcu zhotoviteľa vykona( orientačnú dychovú skúšku a
skúšku na prítomnosť omamných látok u svojich pracovníkov v prípade podozrenia, že tento zákaz je
porušený. V prípade pozitívneho zistenia zástupca objednávateľa má právo požiadať zástupcu zhotoviteľa o

vylúčenie pracovníka zhotoviteľa, u ktorého bolo zistené požitie alkoholu, z pracoviska/staveniska.

13) Zhotoviteľ je povinný v prípade navýšenia počtu svojich pracovníkov, alebo výmene pracovníkov poučiť
týchto pracovníkov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracovisku/staveniska poučený objednávateľom

a pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich subdodávateľov. Za

dodržiavanie ustanovení právnych predpisov BOZP a OPP pri činnosti týchto pracovníkov taktiež v plnom
rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

14) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy BOZP, OPP a ŽP pri práci s chemickými látkami a
prípravkami.

15) Zhotoviteľ je povinný na preukázateľne prevzatom pracovisku/stavenisku dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z.
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.

16) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie pracoviska/staveniska bezpečnostným označením, ako aj jeho
aktualizáciu v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 387 /2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie

bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

17) Zhotoviteľ je povinný vhodným spôsobom zabezpečiť pracovisko/stavenisko proti vstupu nepovolaným

osobám počas uskutočňovania zmluvných prác.

18) 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
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 prehliadku. V prípade zistenia porušenia tejto povinnosti má právo objednávateľ pozastaviť

činnosť týchto vozidiel, strojov, mechanizmov, zariadení a pracovných prostriedkov a vykázať ich z
pracoviska/staveniska.

' \ 

19) Zástupca zhotoviteľa bol upozornený na dodržiavanie všetkých ustanovení a predpisov BOZP a OPP pri

prácach, ktoré sú predmetom zmluvy.

20) Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť oprávnenie odbornej spôsobilosti, ktoré bude obsahovať rozsah činnosti

na vyhradených technických zariadeniach dodávateľským spôsobom, vydané orgánom inšpekcie práce.

21) Zhotoviteľ je povinný umožniť vstup na pracovisko/stavenisko technickému dozoru objednávateľa,
koordinátorovi dokumentácie, koordinátorovi bezpečnosti, autorizovanému bezpečnostnému technikovi,

autorskému dozoru a príslušnému vedúcemu zamestnancovi, v ktorého pôsobnosti sa predmet zmluvy

vykonáva (ďalej len „Oprávnené osoby"). Zhotoviteľ berie na vedomie, že Oprávnená osoba je oprávnená

kontrolovať akúkoľvek osobu nachádzajúcu sa na pracovisku/stavenisku, ako aj vykonávať kontroly

zamerané na oblasť BOZP, OPP a životného prostredia vrátane kontrol požívania alkoholu, omamných

a/alebo psychotropných látok a v prípade zisteného porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a/alebo
platných právnych predpisov je oprávnená vyhotovovať a spracovávať fotografické a audiovizuálne záznamy

osôb porušujúcich uvedené povinnosti (ďalej len „Kontrola"). Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek strpieť
vykonanie takejto Kontroly a zabezpečiť plnenie uvedeného aj zo strany jeho pracovníkov a v tejto súvislosti
je povinný zabezpečiť splnenie príslušných povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov. Splnenie
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týchto povinností je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa preukázať. Podrobnosti ako postupovať
pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk. 

III. Povinnosti a práva objednávateľa

1) Objednávateľ zabezpečí pre zodpovedného vedúceho zamestnanca - vedúceho prác zhotoviteľa, pred
začatím prác, oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania právnych predpisov BOZP a OPP
(Podmienky zabezpečenia výkonu prác). Po absolvovaní oboznámenia bude vedúcemu prác vydané
osvedčenie s platnosťou 2 roky odo dňa absolvovania daného oboznámenia.

2) Právo vykonávať kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z časti A týchto Podmienok majú pracovníci
objednávateľa vykonávajúci funkciu:

• technický dozor objednávateľa,

koordinátor bezpečnosti, autorizovaný bezpečnostný technik,

autorský dozor,
• príslušný vedúci zamestnanec, v ktorého pôsobnosti sa predmet zmluvy vykonáva.

3) Objednávateľ na základe žiadosti zhotoviteľa podľa článku II. bod 1 časti A povolí zhotoviteľovi vstup a určí
všeobecné podmienky vstupu, resp. pohybu v objekte, v priestoroch podľa predmetu zmluvy.

4) Objednávateľ pri odovzdaní pracoviska/staveniska určí zhotoviteľovi a zaznamená do zápisu o odovzdaní
pracoviska najmä:

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 elektrickej 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).

S) Objednávateľ vykoná v dostatočnom časovom predstihu (2 týždne pred začatím prác) odborne spôsobilou
osobou pre zodpovedného vedúceho zamestnanca zhotoviteľa preukázateľné oboznámenie sa so
základnými zásadami bezpečnej práce pre osoby, ktoré sa s vedomím BVS, a.s. zdržujú na jej pracoviskách za
účelom zmluvne dohodnutýi� prác a činností v súlade s § 6 odsek 4 a následne ustanoveniami § 7 odsek 8/
písmeno a) až c) zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Objednávateľ vykoná v dostatočnom časovom predstihu ( 2 týždne pred začatím prác ) odborne spôsobilou
osobou pre zodpovedného vedúceho zamestnanca zhotoviteľa preukázateľne školenie o ochrane pred
požiarmi pre osoby, ktoré sa s vedomím BVS, a.s. zdržujú na jej pracoviskách za účelom zmluvne
dohodnutých prác a činností v súlade s§ 20 odsek 3/ a následne§ 20 odsek 1/ písmeno a), b), c) a d) vyhlášky
MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Oboznámený a preškolený zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa následne zabezpečí preukázateľné
oboznámenie sa s vyššie uvedenými platnými predpismi na úseku BOZP a OPP všetkých zúčastnených
zamestnancov zhotoviteľa ako aj zamestnancov všetkých jeho subdodávateľov, vrátane SZČO, za čo je priamo
zodpovedný.

6) Objednávateľ v rámci vstupnej inštruktáže oboznámi vedúceho pracovníka 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,
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d) So zásadami koordinácie vo vzťahu k činnosti, ktorá sa v priestoroch organizácie vykonáva (oboznámenie

so zákazmi, nebezpečnými priestormi, zvláštnym režimom a pod.).

B. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie zákonov, vyhlášok a interných predpisov objednávateľa z oblasti 
ochrany životného prostredia všetkými svojimi pracovníkmi podieľajúcimi sa na prácach pre objednávateľa. 

1. Všeobecné povinnosti zhotoviteľa prác vykonávaných pre objednávateľa z oblasti ŽP

1) Zhotoviteľ je pri ochrane životného prostredia povinný dodržiavať nasledovné:

mať na stavbe havarijnú výbavu v prípade, ak na stavbe bude vznikať tekutý nebezpečný odpad alebo 
zhotoviteľ používa pri práci znečisťujúce látky; 

prijať a zabezpečiť také opatrenia, aby jeho činnosťou na území objednávateľa nedošlo k znečisťovaniu 
- priamemu i nepriamemu zavádzaniu látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia,
vody alebo pôdy, ktoré môžu byť škodlivé ľudskému zdraviu, môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu
životného prostredia alebo môžu znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môžu
zasahovať do oprávneného využívania životného prostredia;

pri stavebných a servisných prácach dbať na ochranu zelene, zásahmi nepoškodzovať zeleň, a to v súlade 
s arboristickými štandardami; 

zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie zákonov, vyhlášok a interných predpisov objednávateľa z 
oblasti ochrany ŽP svojimi pracovníkmi a to najmä dodržiavanie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ako „zákon č. 364/2004 Z. z."), zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 79/2015 Z. z."), zákon č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 543/2002 Z. 
z.") a zákon č. 137 /2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov; 

• nakladať so znečisťujúcimi látkami v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. tak, aby nedošlo k ohrozeniu a
znečisteniu vôd a znášať všetky dôsledky za nedodržanie požiadaviek podľa zákona č. 364/2004 Z. z.;

zabezpečiť plnenie povinností v zmysle zákona č. 67 /2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických
látok a chemických zmes� na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení

. \neskorších predpisov; 

• používať látky, ktoré neohrozujú ozónovú vrstvu v zmysle zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej
vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

dodržiavať zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;

zabezpečiť plnenie povinností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., vybaviť všetky potrebné povolenia,
výnimky zo zákazov a vstupy automobilov do chránených oblastí, znášať všetky dôsledky za nedodržanie
požiadaviek zákona č. 543/2002 Z. z.;

ak je nevyhnutné pre vykonanie diela uskutočniť orez a výrub drevín, zhotoviteľ je povinný predložiť
objednávateľovi náležité doklady (oznamovacia povinnosť, príp. povolenie od orgánu štátnej správy
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.);

• dodržiavať zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych
nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
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• v prípade odstraňovania inváznych nepôvodných druhov je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade
s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z. z. ktorou sa
ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov;

• dodržiavať všetky ostatné zákony týkajúce sa tvorby a ochrany ŽP v Slovenskej republike.

2) Zhotoviteľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s
vykonávaním diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť
spôsobené škody. Zároveň znáša všetky sankcie s tým spojené.

3) Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu činnosti zhotoviteľa v oblasti znečisťovania
životného prostredia a dodržiavania štandardov ISO 14 001 na území objednávateľa a je oprávnený
pozastaviť činnosť zhotoviteľa, ak zistí, že jeho činnosť predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre
ľudské zdravie, alebo hrozí spôsobenie okamžitého významného negatívneho účinku na životné prostredie,
prípadne vznik značnej materiálnej škody.

II. Povinnosti zhotoviteľa na úseku odpadového hospodárstva

1) Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby (stavebná suť, výkopová
zemina, atď.) postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o odpadoch") ako aj príslušných súvisiacich právnych
predpisov a plniť všetky povinnosti z nich vyplývajúce v súvislosti so zhromažďovaním, triedením a
odovzdaním odpadov na ďalšie spracovanie (zhodnotenie, zneškodnenie) oprávnenej osobe podľa Zákona
o odpadoch. Prevzatím pracoviska/staveniska sa stáva zhotoviteľ držiteľom odpadov a je povinný plniť si
všetky povinnosti, vyplývajúce mu z ustanovenia § 14 Zákona o odpadoch.
Zhotoviteľ je povinný:
a) predložiť objednávateľovi platné potvrdenie o registrácii podľa § 98 Zákona o odpadoch alebo iný

doklad, na základe ktorého je oprávnenou osobou podľa Zákona o odpadoch (v prípade
sprostredkovania nakladania s odpadmi, zhotoviteľ predloží zmluvu uzatvorenú s oprávnenou osobou
na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov),

b) oboznámiť objednávateľa s navrhovaným spôsobom nakladania s odpadmi zo stavby a predložiť
objednávateľovi oprávnenia všetkých osôb podľa Zákona o odpadoch. ktoré budú s odpadmi zo stavby
nakladať,

c) odpady zo stavby odovzdať na ďalšie spracovanie výlučne osobe oprávnenej podľa Zákona o odpadoch,
tzn. osobe prevádzkujúcej zariadenie na nakladanie s odpadmi na základe súhlasu udeleného príslušným
orgánom štátnej spráJx v odpadovom hospodárstve (§ 97 písm. a, b, c, d), registrovanej osobe (§ 98},
autorizovanej osobe (§ 89) podľa Zákona o odpadoch. V prípade odovzdania odpadov registrovanej
osobe podľa § 98 Zákona o odpadoch, táto preukáže zhotoviteľovi spôsob konečného nakladania
s odpadmi v súlade so Zákonom o odpadoch, tzn. preukáže oprávnenosť osôb, ktorým odovzdá odpady
na konečné spracovanie,

d) viesť pre objednávateľa evidenciu na evidenčných listoch odpadu pre každý druh odpadu (ďalej len
„ELO") v súlade s ust. § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti v platnom znení a predkladať ELO ku každej faktúre. Sumár ELO za obdobie príslušného
kalendárneho roka je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k protokolu o prevzatí
a odovzdaní diela alebo do 15.01. nasledujúceho kalendárneho roka podľa toho, ktorá z uvedených
skutočností nastane skôr,

e) predkladať ku každej faktúre všetky doklady o vážení odpadov v zariadení na nakladanie s odpadmi
(ďalej len „Vážne lístky"). Vážne lístky budú obsahovať dátum a čas, kód a názov odpadu podľa Vyhlášky
č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení (ďalej len „Katalóg odpadov"),

pôvod odpadu - miesto stavby, kód zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadu, pôvodcu odpadu
(objednávateľa) prepravcu odpadu a ŠPZ vozidla prepravcu, identifikačné údaje prijímateľa s uvedením
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čísla súhlasu, povoľujúceho prevádzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis príp. pečiatku 
prijímateľa, 

f) v prípade, ak odovzdá zhotoviteľ odpad registrovanej osobe (§ 98 Zákona o odpadoch), napr.
sprostredkovateľovi, obchodníkovi, prepravcovi odpadov, tzn. osobe neprevádzkujúcej zariadenie na
nakladanie s odpadmi, bude k faktúre vždy doložené čestné prehlásenie tejto osoby o prevzatí odpadu
(obsahujúce časový interval preberania odpadov, číslo a názov odpadov podľa Katalógu odpadov, s
uvedením množstva odpadov a miesta stavby, identifikačných údajov prijímateľa odpadov), prílohou
budú kópie všetkých Vážnych lístkov zo zariadenia, kde táto osoba odpady odovzdala, s príslušnými
oprávneniami podľa Zákona o odpadoch,

g) k protokolu o prevzatí a odovzdaní diela predložiť konečný sumár nakladania s odpadmi. s uvedením
spôsobu nakladania s odpadmi, spracovaný pre jednotlivé druhy odpadov. s uvedením množstva
odpadov a konečných odberateľov. Sumár bude tvoriť prílohu žiadosti objednávateľa o vyjadrenie
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní (podľa § 99 ods.
1 písm. b) bod 5 Zákona o odpadoch).

2) Zhotoviteľ je ďalej povinný:
• zhromažďovať odpad a triediť ho podľa druhov v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia

Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg 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 v prvom dni pri odovzdávaní
pracoviska/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.

predložiť objednávateľovi súhlasy na nakladanie s nebezpečným odpadom spoločností. ktorým
zhotoviteľ odovzdáva od�d a ďalšie doklady podľa pokynov objednávateľa najneskôr jeden mesiac pred
odovzdaním pracoviska/stlveniska alebo podľa dohody s povereným zástupcom objednávateľa.

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 pracoviska/staveniska alebo podľa dohody s povereným zástupcom
objednávateľa.

predložiť objednávateľovi na požiadanie 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,

zhotoviteľ pri preprave nebezpečného odpadu vypÍňa tlačivo - Sprievodný list nebezpečného odpadu a
figuruje na ňom ako odosielateľ odpadu. Zároveň si plní v zmysle Zákona o odpadoch všetky povinnosti.
ktoré súvisia so statusom odosielateľa odpadu,
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• zabezpečiť doklady preukazujúce plnenie povinností pri preprave nebezpečných vecí v zmysle vyhlášky
ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave

nebezpečných vecí (ADR) a Zákona o odpadoch,

• ukončiť zhromažďovanie odpadu na pracovisku/stavenisku do dňa odovzdania pracoviska/staveniska,

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

umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pracovisko/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 o odpadoch.

3) 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, 

nebezpečný odpad musí byť umiestňovaný zhotoviteľom na miestach, ktoré určí objednávateľ a ostatný 

odpad môže byť priamo zhotoviteľom odovzdaný oprávnenej organizácii v zmysle Zákona o odpadoch, 

zhromažďovať odpad a triediť ho podľa druhov v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a projektovou 
dokumentáciou, zabezpečiť odpad pred jeho znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim 

únikom, 

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. 

4) Ak bude objednávateľovi právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy odpadového

hospodárstva uložená akákoľve� sankcia v dôsledku porušenia ustanovení Zákona o odpadoch a príslušných

súvisiacich právnych predpisov,' ä/alebo povinností zhotoviteľa podľa zmluvy a/alebo týchto Podmienok, je
zhotoviteľ na výzvu objednávateľa, povinný mu takúto sankciu v plnom rozsahu refundovať (nahradiť).

III. Všeobecné povinnosti zhotoviteľa 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

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.,

v prípade vzniku škody na ŽP spôsobenej činnosťou zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný vo svojom mene a

na svoje náklady odstrániť bezodkladne príčiny vzniknutého stavu, dôsledne odstrániť všetky škody na
ŽP a uviesť zasiahnutú lokalitu do pôvodného stavu,
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ak bude na základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou zhotoviteľa uložená pokuta 

objednávateľovi, zhotoviteľ uhradí uloženú pokutu v plnej výške. 

C. Porušenie povinností - sankcie

1) V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z Podmienok, sú pracovníci objednávateľa uvedení v časti A

článku IV bod 2. povinní bezodkladne na túto skutočnosť zhotoviteľa upozorniť a zistené skutočnosti
zaznamenať do stavebného denníka.

2) Zodpovedný vedúci zamestnanec - vedúci prác zhotoviteľa je povinný bezodkladne nedostatky odstrániť. V

prípade, že tak neurobí, sú pracovníci objednávateľa uvedení v časti A článku IV. bod 2. oprávnení nariadiť

prerušenie prác. Záznam o prerušení práce zapíše zástupca objednávateľa do stavebného denníka. Dôsledky

a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ aj za svojich subdodávateľov.

3) Za každé jednotlivé porušenie povinností, vyplývajúcich z jednotlivých článkov Podmienok má objednávateľ

právo uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 6. tejto časti C.

4) Pracovníkovi zhotoviteľa, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z Podmienok opakovane, bude zakázaný vstup
do objektov vo vlastníctve objednávateľa.

5) Okrem uplatňovania sankcií podľa tohto článku Podmienok, zhotoviteľ je povinný nahradiť všetky škody,

ktoré spôsobil neplnením zmluvných povinností.

6) Zmluvné pokuty:

Sankcie za porušenie základných zásad bezpečnosti 1. porušenie 2. porušenie

a ochrany zdravia pri práci na vnútorných a vonkajších 

pracoviskách objednávateľa pre zhotoviteľov pri výkone 

zmluvne dohodnutých činností 

Nepoužívanie predpísaných osobných ochranných 

1 
pracovných prostriedkov pri zmluvne dohodnutých 

500.- € 1000.-€ pracovných činnostiach (pracovný odev, pracovná obuv, 
prilba, rukavice, výstražné prvky a pod.) 
Nepoužívanie predpísaných osobných ochranných 

2 pracovných prostriedkov pri práci vo výškach a nad voľnou 500.- € 1000 .-€ 

hÍbkou ( stavebné a výkcpové práce ) 
3 Požívanie alkoholických'n\ípojov alebo iných omamných 500.- € 1000.-€ 

a psychotropných látok na pracovisku a v pracovnom 
procese 

4 
Používanie pracovných pomôcok a náradia bez potrebných 

200.- € 400.-€ kontrol, skúšok (rebríky, postroje, el. náradie a pod.) 
Používanie vyhradených technických zariadení (plošina, 

5 žeriav, hydraulická ruka) bez evidencie záznamov (denník 300.- € 600.-€ 

zdvíhacieho zariadenia) 
Vykonávanie prác na elektrickom zariadení bez predpísanej 

6 kvalifikácie, oprávnenia, poverenia a platnej lekárskej 500.- € 1000 .-€ 

prehliadky 
Vykonávanie prác na nedostatočne zaistenom pracovisku, 

7 nezaistenie pracoviska ( zabezpečenie stien výkopov 500.- € 1000.-€ 

pažením, vrúbením, svahovaním, rozoprou a pod. ) 
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8 
Vykonávanie prác na nezaistenom pracovisku ( bez 

500 .-€ 1000.- € 
skratovacích súprav, bez „B" - príkazu) 

9 
Používanie montovaného lešenia, ktoré postavila osoba bez 

500.-€ 1000.-€ 
lešenárskeho oprávnenia 

Neplnenie povinnosti viesť stavebný, prípadne montážny 

10 
denník formou denných záznamov, chýbajúci denník priamo 

100.- € 200.-€ 
na stavenisku .Nedostatočná kontrola BOZP zo strany 

stavbyvedúceho 

Nedodržiavanie technologických postupov a určených 

11 pracovných postupov pri výkone zmluvne dohodnutých 300.- € 600.- € 

činností 

12 
Nepredloženie technologického postupu na práce 

300.-€ 600.-€ 
vykonávané v zmysle zmluvy 

Nevykonávanie kontroly BOZP na zmluvne definovanom 

13 a odovzdanom pracovisku zo strany zhotoviteľa vlastným 500 .-€ 1000.- € 

bezpečnostným technikom 

Nezabezpečenie viditeľného označenia zamestnancov 

14 zhotoviteľa ako aj zamestnancov jednotlivých jeho 100.-€ 200.-€ 

subdodávateľov 

15 Iné porušenia predpisov BOZP a OPP, za každé zistenie 100.-€ 200.-€ 

V prípade tretieho priestupku alebo v prípade, že porušenie povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok má 
za následok ublíženie na zdraví s dobou liečenia viac ako 3 dni, sa pokuta zvyšuje na sumu rovnajúcu sa 10% 
z hodnoty diela, minimálne sumu 1000.- €. 

7) Postihy za krádež:

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

8) Postihy za požitie alkoholických nápojov a omamných látok:

a) Pri prvom priestupku pra(qvníka zhotoviteľa sa zakáže pracovníkovi vstup do objektov objednávateľa
na dobu 1 roku a zároveň ;� uplatní zmluvná pokuta podľa bodu 6 tejto časti C voči zhotoviteľovi.

b) V prípade odmietnutia pracovníka a 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.

9) Objednávateľ má právo uplatniť zmluvné pokuty podľa tohto článku voči zhotoviteľovi aj v prípade, že k
porušeniu povinností došlo preukázateľne zavinením na strane subdodávateľa.

10) Uložením zmluvnej pokuty nie je zhotoviteľ zbavený zodpovednosti za nedostatky na úseku BOZP, OPP a ŽP
zistené kontrolnými orgánmi, ktoré boli spôsobené činnosťou zhotoviteľa. Ak bude na základe zisteného
porušenia právnych predpisov činnosťou zhotoviteľa uložená pokuta objednávateľovi, zhotoviteľ uhradí
uloženú pokutu v plnej výške.

11) 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.
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Banka XV ... 

Bratislava, dátum .............................. .. 

k , , k v Ban ova zaru a c.: ........................ . 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (,,BVS") 

Prešovská 48 

826 46 Bratislava 

IČO: 35 850 370 

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť XV, so sídlom ... , zapísaná v Obchodnom registri ..... 

(ďalej ako „Zhotovitel'"), uzatvorila dňa ..... s Vami, spoločnosťou BVS, so sídlom ... , zapísanou 

v Obchodnom registri ................... (ďalej ako „Beneficient") Zmluvu o dielo č ....... , predmetom 

ktorej je realizácia stavby: ......... (ďalej ako „Zmluva"), pričom záväzok zhotoviteľa odstrániť 

vady diela počas záručnej doby má byť zabezpečený bankovou zárukou. 

2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Zhotoviteľa, Vám týmto my Banka, so sídlom ... ,

zapísaná v Obchodnom registri. ... (ďalej ako „Ručitel'") za účelom zabezpečenia záväzkov

Zhotoviteľa zo Zmluvy, dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „Záruka") a neodvolateľne sa

týmto zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficientovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do maximálnej

sumy Záruky:

XV ..... EUR 

(slovom ..... euro) 

(ďalej len „Zaručená suma") 

a to za podmienok stanovených v tejto záručnej listine, najneskôr piaty pracovný deň 

nasledujúci po dni doručenia Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie, identifikujúcej túto 

Záruku uvedením jej čísla, v ktorej uvediete, že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky voči Vám 

podľa Zmluvy počas plynutia záručnej doby, a špecifikujete ako si ich nesplnil (ďalej ako 

,,Výzva na zaplatenie"). 

3. Výzva na zaplatenie musí byť vyhotovená v jazyku tejto Záruky, a musí nám byť doručená

v listinnej podobe na adresu nášho sídla„

4. Zaručená suma tejto záruky sa automaticky znižuje o každú takú sumu, ktorú vykonáme na

základe Výzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Záruky.

5. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia.
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Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane skôr (ďalej ako „Deň 

uplynutia platnosti Záruky"): 

a) dňom, kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma, alebo

b) dňom kedy nám bude doručené písomné vyhlásenie Beneficienta, podľa ktorého nás ako

Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „Uvoľnenie"),

alebo

c) dňom .......... 20 .. 

Vaša Výzva na zaplatenie spÍňajúca podmienky uvedené v tejto záručnej listine nám musí byť 

doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti Záruky. 

6. Pre účely identifikácie osôb konajúcich za Vás ako Beneficienta pri podaní Výzvy na

zaplatenie/Uvoľnenia:

a) Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia obsahovať alebo k nim musí byť pripojené

potvrdenie Vašej banky o tom, že dokument Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenie bol podpísaný

osobami oprávnenými konať za Beneficienta, alebo

b) Podpisy štatutárneho orgánu Beneficienta na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení musia byť

úradne overené a súčasne nám musí byť predložený originál Výpisu z Obchodného registra

Beneficienta, nie staršieho ako 30 dní, alebo

c) Podpis (y) osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať v mene Beneficienta na základe

plnomocenstva a uvedené na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení, ako aj podpisy štatutárneho

orgánu uvedené na takomto plnomocenstve musia byť úradne overené a súčasne nám

musí byť predložený originál Výpisu z Obchodného registra Beneficienta, nie staršieho ako

30 dní.

7. Táto Záruka nie je prevoditeľná na žiadnu tretiu osobu a táto Záruka platí len pre Vás ako

Beneficienta.
. \ 

8. Táto Záruka sa spravuje podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatitľné na požiadanie,

revízia 2010, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory, číslo 758.

9. Táto Záruka sa spravuje a bude vykladaná podľa právneho poriadku platného v Slovenskej

republike, pričom všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov

Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť

v súvislosti s touto Zárukou.

Banková záruka č.: .................... . 

BANKA XV ... 

Podpisy štatutárnych zástupcov Banky 
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