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PODMIENKY BOZP, OPP a OŽP (ďalej len “podmienky”)
1
Úvodné ustanovenia
1. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky práce, diela a služby vrátane dopravy (ďalej len „práce a služby“)
vykonávané pre ktorúkoľvek zo spoločností CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, IČO: 00214973,
ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31358951, TransPlus (Slovensko) s.r.o.,
906 38 Rohožník, IČO: 35731877, Premac, spol. s r.o., Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, IČO:
17316128 alebo KAMEŇOLOMY, s.r.o., Priemyselná č. 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34121358
(ďalej len „objednávateľ“) akoukoľvek osobou vykonávajúcou práce alebo služby (ďalej len „zhotoviteľ“)
na akýchkoľvek pracoviskách, prevádzkach alebo iných priestoroch objednávateľa (ďalej len „priestory
objednávateľa“) na základe zmluvného vzťahu (zmluva/objednávka), predmetom ktorého je vykonanie
prác a služieb (ďalej len „zmluva“).
2. Zhotoviteľ zodpovedá voči objednávateľovi za plnenie týchto podmienok svojimi zamestnancami,
subdodávateľmi ako aj inými osobami, ktoré sa zdržujú alebo konajú činnosť v priestoroch objednávateľa
so súhlasom zhotoviteľa alebo s jeho vedomím (ďalej len „zamestnanci zhotoviteľa“) a akékoľvek konanie
zamestnancov zhotoviteľa sa považuje za konanie zhotoviteľa a akákoľvek povinnosť uložená v týchto
podmienkach zhotoviteľovi sa vzťahuje aj na zamestnancov zhotoviteľa a naopak.
3. Pod pracoviskom sa rozumie miesto protokolárne odovzdané objednávateľom zhotoviteľovi za účelom
vykonávania prác a služieb podľa zmluvy, a v prípade, že nebol spísaný protokol, tak miesto, na ktorom sa
zhotoviteľ musí z povahy týchto prác a služieb nachádzať (ďalej len „pracovisko“).
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“)
Ochrana pred požiarmi (ďalej len „OPP“)
Ochrana životného prostredia (ďalej len „OŽP“)
1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať v priestoroch objednávateľa a na pracovisku predpisy BOZP, OPP
a OŽP1 , ako aj pokyny oprávnených osôb objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zaistenie BOZP, OPP a OŽP, a zabezpečiť, aby
stroje, zariadenia, materiály, nástroje, pracovné postupy a pracovisko neohrozovali bezpečnosť a zdravie
zamestnancov zhotoviteľa, zamestnancov objednávateľa, objednávateľa ako aj ostatné osoby a tiež
neohrozovali majetok objednávateľa a tretích osôb a zároveň neohrozovali životné prostredie.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce a služby, obsluhovať stroje a zariadenia, používať náradie,
chemické látky a ostatné prostriedky v súlade s návodom na obsluhu, a obsluhovať vybrané stroje a
zariadenia a vykonávať vybrané činnosti len, ak má na ich obsluhu a vykonávanie platné oprávnenie.
4. Zhotoviteľ nesmie zasahovať do vyhradených technických zariadení mimo bežnej obsluhy a smie ich
obsluhovať len v súlade s návodom na obsluhu. Zhotoviteľ je povinný náležite používať bezpečnostné a
ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky a svojvoľne ich nemeniť.
5. Zhotoviteľ sa môže zdržiavať len na tých pracoviskách a miestach v priestoroch objednávateľa, kde si
plní svoje pracovné povinnosti a až po poučení svojich zamestnancov o BOZP, OPP a OŽP. Zhotoviteľ je
povinný zabezpečiť u objednávateľa poučenie, školenie a preškoľovanie všetkých svojich zamestnancov
zdržujúcich sa v priestoroch objednávateľa z predpisov BOZP, OPP a OŽP. Objednávateľ je oprávnený
kedykoľvek požiadať zhotoviteľa o zopakovanie poučenia z predpisov BOZP, OPP a OŽP. Zhotoviteľ
zabezpečí za účelom vykonania prác a služieb podľa zmluvy len osoby s potrebným vzdelaním,
skúsenosťami, školením a potrebnými povoleniami, pričom všetci zamestnanci zhotoviteľa vykonávajúci
práce a služby v priestoroch objednávateľa musia mať platnú zdravotnú a odbornú spôsobilosť. Aktuálne
platné originály dokladov o zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov zhotoviteľa alebo ich kópie
musí mať zhotoviteľ k dispozícii na pracovisku počas celej doby trvania výkonu prác a služieb v priestoroch
objednávateľa a na požiadanie ich musí bezodkladne predložiť objednávateľovi k nahliadnutiu pre účely
kontroly a vyhotovenia kópií.
6. Zhotoviteľ je povinný používať pri vykonávaní prác a služieb stanovené osobné ochranné pracovné
prostriedky (ďalej len „OOPP“) a vyžadovať a kontrolovať ich používanie jeho zamestnancami. Zhotoviteľ
musí používať minimálne nasledovné OOPP: ochranná prilba (konštrukčná podľa normy EN 397),
ochranné okuliare (podľa normy EN 166 FT), bezpečnostná obuv kategórie S3 (podľa normy STN EN 3451 alebo EN ISO 20345 :2004), celotelové osobné postroje vybavené istiacim lanom a tlmičom pádu pre
práce vo výškach, pri ktorých je nutné použitie prostriedkov osobného zabezpečenia; prostriedky osobného
zabezpečenia je nutné používať aj pri prácach na pohyblivých pracovných plošinách alebo pri prácach v
neprirodzenej polohe (napr. predkláňanie cez zábradlia, ležanie na pracovných lávkach a vykláňanie sa z
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nich), pri ktorej sú osoby ohrozené nebezpečenstvom pádu; je zakázané používať ochranné opasky ako
prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu; na vozidlách alebo nadstavbách vozidiel vybavených
špeciálnym zariadením „TRAM“ môžu vodiči používať tento systém; pri prácach na pracovisku alebo
pozemnej komunikácii používať pracovný odev s vysoko viditeľnými a reflexnými prvkami (norma
EN471:2003). Špecifikácia ďalších OOPP musí byť zhotoviteľom stanovená na základe analýzy rizík pre
vykonávané práce a služby.
7. Ak budú zhotoviteľom vykonávané práce a služby zasahovať do priestorov objednávateľa alebo
pracovísk iných zhotoviteľov, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi rozsah prác a služieb, miesto
spoločného pracoviska, dohodnúť si s ním podmienky na zaistenie BOZP, OPP a OŽP osôb zdržujúcich
sa na spoločnom pracovisku a zabezpečiť koordináciu BOZP.
8. Skládky odpadu alebo ukladanie materiálu môže zhotoviteľ vykonávať len na miestach určených
objednávateľom a len v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku nakladania s odpadom. Je
prísne zakázané ukladať odpad na iných ako na to určených miestach. Odpad je nutné separovať.
Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi bezodkladne odovzdať
sprievodné listy nebezpečných odpadov.
9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy BOZP, OPP a OŽP, ktoré ustanovujú povinnosti pri vzniku
pracovného úrazu, jeho nahlasovania, spísania záznamu a ostatné súvisiace úkony (napr. vyšetrenie).
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poveriť jedného zo zamestnancov zhotoviteľa ako osobu zodpovednú za
riadenie BOZP v zmysle predpisov BOZP, OPP a OŽP (§6 ods. 7 z. č. 124/2006) pre všetky práce a služby
vykonávané podľa zmluvy. Poverený zamestnanec zhotoviteľa musí spĺňať kvalifikačné predpoklady a mať
stupeň zaškolenia v oblasti BOZP minimálne ako vedúci pracovník. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť u
objednávateľa pred nástupom na vykonávanie prác a služieb vykonanie poučenia povereného
zamestnanca zhotoviteľa o predpisoch BOZP, OPP a OŽP, a oboznámiť ho s možnými rizikami a
nebezpečenstvami v priestoroch objednávateľa a na pracovisku. O týchto predpisoch je poučený poverený
zamestnanec zhotoviteľa povinný preukázateľne poučiť všetkých ostatných zamestnancov zhotoviteľa a
na požiadanie takéto poučenie predložiť objednávateľovi.
11. Doprava
11.1 Pri vjazde motorových vozidiel alebo mobilných strojov zhotoviteľa do priestorov objednávateľa je
zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy upravujúce premávku na pozemných
komunikáciách ako aj interné smernice objednávateľa na úseku dopravy (napr. Dopravný poriadok).
11.2 Zhotoviteľ musí absolvovať úvodný predkvalifikačný proces objednávateľa v súlade s jeho postupmi,
t.j. najmä vyplní požadované informácie do Bezpečnostného predkvalifikačného dotazníka objednávateľa
na webovej stránke (http://www.crhslovakia.com/vseobecne-poziadavky-a-informacie/), ktoré je povinný
aktualizovať pri každej zmene údajov alebo minimálne 1x ročne.
11.3 Zhotoviteľ musí dodržiavať požiadavky týkajúce sa bezpečnosti vodiča a vozidla a tiež požiadavky,
ktorým sa venujú „Bezpečnostné kontroly skupiny CRH v oblasti dopravy“, ktoré zahŕňajú overovanie najmä
nasledujúcich skutočností:
11.3.1 že vodič vozidla pred začiatkom svojej zmeny vykonal každodennú kontrolu vozidla pred jazdou,
11.3.2 že vodič má k dispozícii (vo vozidle) požadované OOPP,
11.3.3 že cúvací zvukový alarm a cúvacia kamera alebo iný detekčný systém vozidla je funkčný,
11.3.4 že na čelnom skle vozidla je nainštalované parabolické zrkadlo pre detekciu chodcov,
11.3.5 že je vozidlo vybavené výstražným akustickým systémom detekujúcim nezatiahnutie ručnej brzdy
pri otvorení dvier kabíny vozidla,
11.3.6 že je vozidlo vybavené bočnými ochrannými zábranami proti podbehnutiu v kombinácii s
výstražným značením pre chodcov/cyklistov,
11.3.7 že je náklad riadne zabezpečený proti pohybu (pokiaľ je to relevantné).
11.4 Všetky vozidlá vykonávajúce prepravu pre objednávateľa, ktoré zhotoviteľ zakúpi po začatí
vykonávania prác a služieb pre objednávateľa, musia vyhovovať bezpečnostným špecifikáciám
uvedeným v príslušnej časti technických štandardov skupiny CRH “Red Book” (pokyny k obstarávaniu),
vo vzťahu k výbave vozidiel, ktoré objednávateľ na požiadanie poskytne zhotoviteľovi.
12. Zhotoviteľ zodpovedá na svojom pracovisku najmä za:
a) vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a služieb, používaných prac. metód a technolog. postupov,
b) dodržiavanie BOZP, OPP a OŽP,,
c) za zdravotnú, požiarnu a bezpečnostnú ochranu pracoviska a majetku na ňom,
d) zamedzenie prístupu nepovolaných osôb a za vykonanie preventívnych opatrení na ochranu majetku,
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e) vykonanie opatrení, aby znečistenie životného prostredia vznikajúce následkom výkonu prác a služieb
nepresiahlo hodnoty určené všeobecne záväznými predpismi a orgánmi verejnej správy.
13. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na zabezpečenie OPP najmä na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a vopred informovať o nich objednávateľa.
14. Zhotoviteľ je povinný zisťovať a analyzovať ohrozenia BOZP, OPP a OŽP, bezodkladne o nich
informovať objednávateľa a odstraňovať ich sám alebo v spolupráci s objednávateľom, najmä bezodkladne
oznámiť každý požiar, ktorý vznikol na pracovisku alebo v priestoroch objednávateľa.
15. Zhotoviteľ v zmysle predpisov OPP zriaďuje protipožiarnu hliadku a zabezpečuje jej odbornú prípravu.
Protipožiarnu hliadku zriaďuje zhotoviteľ najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru (napr. pri zváraní a rezaní, brúsení kovov brúskami, pri používaní horľavých látok a pod.). Zhotoviteľ
zabezpečí činnosť protipožiarnej hliadky po celú dobu, ktorá je podľa predpisov OPP potrebná.
16. Zhotoviteľ je povinný vykonávať zváračské práce len na základe vydaného písomného povolenia na
zváranie vydaného oprávnenou osobou objednávateľa a len v súlade s jeho obsahom.
17. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky vyhradené technické zariadenia, technické zariadenia a pracovné
prostriedky, ktoré používa alebo sú používané zamestnancami zhotoviteľa pri vykonávaní prác a služieb v
priestoroch objednávateľa, majú platné odborné prehliadky, skúšky, revízie a kontroly a budú používané
iba v súlade so všeob. záväznými predpismi, návodom na obsluhu a pokynmi výrobcu.
18. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky jeho elektrické zariadenia, ktoré používa alebo sú používané
zamestnancami zhotoviteľa pri vykonávaní prác a služieb v priestoroch objednávateľa, majú vykonanú
kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia v zmysle vyhlášky 508/2009Z.z. a platnú odbornú
prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia a zároveň, že vo všetkých používaných prenosných
elektrických rozvádzačoch pre pripojenie spotrebičov (napr. osvetľovacie zariadenia, prenosné ručné
elektrické náradie, zváracie prístroje, atď.) je riešená ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím
samočinným odpojením napájania s použitím prúdových chráničov.
19. Zhotoviteľ je povinný mať počas vykonávania prác a služieb v priestoroch objednávateľa uzavreté
poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom.
3
Zodpovednosť a Sankcie za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP
1. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontroly dodržiavania predpisov BOZP, OPP a OŽP zhotoviteľom
na pracovisku, v priestoroch objednávateľa ako aj v priestoroch zhotoviteľa, najmä v jeho sídle a výrobných
priestoroch. V prípade jednotlivých porušení týchto podmienok je objednávateľ oprávnený požadovať od
zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške uvedenej v Sadzobníku pokút za porušenie predpisov
BOZP, OPP a OŽP, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto podmienok. Zmluvné pokuty sú splatné do 5
dní od doručenia oznámenia o ich uplatnení zhotoviteľovi. V prípade akéhokoľvek porušenia týchto
podmienok ako aj opakovaného porušenia, závažného porušenia alebo veľmi závažného porušenia týchto
podmienok je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy s účinnosťou ku dňu doručenia odstúpenia
zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvných pokút nemá vplyv na právo objednávateľa domáhať sa náhrady škody.
2. V prípade zistenia porušenia predpisov BOZP, OPP a OŽP zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený
vykonať potrebné opatrenia na zabránenie ďalšiemu porušovaniu, vrátane udelenia zákazu vstupu na
určené miesta, zákazu vykonávania určitých prác a služieb alebo prac. postupov alebo vykázania
porušovateľov z priestorov objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú porušením
predpisov BOZP, OPP a OŽP.
______________________________________________
1 Pod predpismi BOZP, OPP a OŽP sa rozumejú všetky platné všeobecne záväzné predpisy, vrátane technických noriem a interných
smerníc objednávateľa, ktoré ustanovujú povinnosti v oblasti BOZP, OPP a OŽP, ako aj všeobecné zásady prevencie.
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