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PODMIENKY ZABEZPEČENIA VÝKONU PRÁC PRE DODÁVATEĽOV

I. Úvod
1. Tieto „Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľov“ (ďalej len „podmienky prác“):
a. platia pre všetky činnosti, ktoré sú dodávateľmi vykonávané:
• v priestoroch, na staveniskách/pracoviskách a zariadeniach, v blízkosti zariadení spoločností
skupiny VSEH, ktorými sú pre účely týchto podmienok prác nasledovné spoločnosti:
Východoslovenská energetika Holding a.s., Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len
„VSD“), Východoslovenská energetika a.s., VSE Call centrum, s.r.o. a ďalšie spoločnosti,
v ktorých má Východoslovenská energetika Holding a.s. priamu alebo nepriamu majetkovú
účasť alebo
• v priestoroch tretích osôb, ak sú vykonávané v mene ktorejkoľvek zo spoločností skupiny
VSEH,
b. sú vydané v zmysle platnej legislatívy a sú neoddeliteľnou súčasťou akýchkoľvek typov zmlúv
uzatváraných medzi spoločnosťami skupiny VSEH a dodávateľmi, ktorých predmetom je dodávka
tovarov, prác a služieb (ďalej len „zmluva“), za predpokladu, že dodávatelia vstupujú
do priestorov, na pracoviská, zariadenia, do blízkosti zariadení spoločností skupiny VSEH alebo do
priestorov tretích osôb.
2. Dodávateľ podpisom zmluvy, ev. prihlásením sa do výberového konania potvrdzuje, že bol
s podmienkami prác oboznámený a súhlasí s nimi.
3. Pre účely týchto podmienok prác bude v ďalšom:
a. ktorákoľvek spoločnosť skupiny VSEH označovaná ako „objednávateľ“, a to bez ohľadu na
skutočnosť, či objednáva tovary, práce alebo služby,
b. strana poskytujúca plnenie pre objednávateľa označovaná ako „dodávateľ“, a to bez ohľadu na
skutočnosť, či dodáva tovary, práce alebo služby.
4. Na zaistenie ochrany majetku, zariadení a ich častí s cieľom zabrániť ich zneužitiu, ohrozeniu životného
prostredia, zdravia a života zamestnancov objednávateľa a dodávateľa je potrebné, aby dodávateľ pri
plnení predmetu zmluvy uzatvorenej s objednávateľom spĺňal tieto podmienky prác.

II. Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ zabezpečí pre zamestnancov dodávateľa a jeho subdodávateľov pred začatím prác
vstupné oboznámenie, zamerané na:
a. bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“),
b. ochranu pred požiarmi (ďalej len „OPP“),
c. ochranu životného prostredia (ďalej len „OŽP“),
d. havarijný a traumatologicky plán,
e. vyskytujúce sa nebezpečenstvá a ohrozenia a ich účinky na zdravie a ochrana pred nimi,
f. podmienky používania hasiacich prístrojov a lekárničiek,
g. spôsob poskytovania prvej pomoci,
h. ďalšie súvisiace interné predpisy objednávateľa.
Platnosť vstupného oboznámenia pre zamestnancov dodávateľa a jeho subdodávateľov je uvedená
v článku III, bod 3 týchto podmienok prác.
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2. Pri vykonávaní prác na verejných komunikáciách, alebo cudzích pozemkoch objednávateľ zabezpečí
povolenie pre túto prácu a povolenie vstupu na dotknuté pozemky, pokiaľ zmluva neurčuje inak.
3. Právo vykonávať kontrolu dodržiavania povinností, počas plnenia predmetu zmluvy, vyplývajúcich pre
dodávateľa z podmienok prác, majú najmä, nie však výlučne nasledovní zamestnanci objednávateľa:
a. vedúci útvaru, ktorý zabezpečuje predmet zmluvy,
b. zamestnanec útvaru poverený plnením predmetu zmluvy (stavebný dozor, stavbyvedúci, vedúci
prác),
c. zamestnanci odboru Prevádzka VVN vedení a špecializované činnosti VSD (ďalej len
„PVVNaŠČ“),
d. zamestnanci odboru Riadenie bezpečnosti a kvality VSD (ďalej len „RBaK“),
e. koordinátor bezpečnosti,
f. audítor dodávateľského reťazca,
g. zamestnanec poverený zodpovedným vedúcim útvaru.
4. Objednávateľ určí všeobecné podmienky dodávateľovi, najneskôr pri odovzdaní a prevzatí
staveniska/pracoviska:
a. pre vstup a pohyb zamestnancov dodávateľa, subdodávateľov, vozidiel a mechanizmov, a to na
základe písomnej žiadosti dodávateľa „Povolenie vstupu a informačný list o dodávateľovi“,
b. miesto a spôsob pripojenia na zdroj technologickej vody,
c. miesto a spôsob pripojenia na zdroj el. energie (v prípade potreby podmienky pripojenia
samostatným staveniskovým rozvádzačom),
d. sociálne priestory,
e. skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to objednávateľovi umožňujú prevádzkové
podmienky).
5. Objednávateľ oboznámi zodpovedného zamestnanca dodávateľa, najneskôr pri odovzdaní a prevzatí
staveniska/pracoviska so zásadami koordinácie vo vzťahu k činnostiam, ktoré dodávateľ vykonáva
počas plnenia predmetu zmluvy (oboznámenie so zákazmi, nebezpečnými priestormi, zvláštnym
režimom, plánom BOZP a pod.).
6. Pri práci na elektrickej inštalácii, elektrickom zariadení, alebo v ich blízkosti prevádzkovateľ
elektrického zariadenia zabezpečí zaistenie pracoviska na prácu v zmysle STN 34 3100 a vypísanie
príkazu B.
7. Objednávateľ vypracoval a zverejnil Technologické a bezpečné pracovné postupy (ďalej len „TBPP“),
ktoré sú pre zamestnancov dodávateľa a jeho subdodávateľov záväzné. Nadväznosť jednotlivých
krokov pracovnej činnosti v TBPP je riešená tak, aby v žiadnom prípade neohrozovala bezpečnosť a
zdravie zamestnancov (ani iných osôb). TBPP sú zverejnené v aplikácii Dodávateľský portál (ďalej len
„DOPO“) v adresári Dokumenty – voľne dostupné. Technologické postupy pre práce vo výškach (ďalej
len „TPPV“) budú pre dodávateľov priebežne zverejňované v DOPO, ale budú mať len odporúčací
charakter (nie sú záväzné). TBPP a TPPV sú výhradným vlastníctvom spoločnosti VSD. Akákoľvek ich
reprodukcia, adaptácia, zmena, zverejnenie, prenos, pozmenenie a komerčné využitie sú zakázané.
V prípade, ak tretie osoby akýmkoľvek spôsobom neoprávnene použijú tieto dokumenty alebo ich
obsah, porušujú tým právo duševného vlastníctva, čo môže viesť k priestupkovému
konaniu, občianskoprávnemu súdnemu konaniu či trestnému postihu.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo, nahliadnuť do zmlúv uzatvorených medzi dodávateľom a jeho
subdodávateľmi, ktorých predmetom je realizácia akýchkoľvek činností pre objednávateľa. Dodávateľ
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sa týmto zaväzuje, že tieto zmluvy objednávateľovi po jeho požiadaní bez zbytočného odkladu
sprístupní.
III. Zodpovednosti a povinnosti dodávateľa
1. Zodpovednosti dodávateľa
Dodávateľ je zodpovedný za:
a. bezpečnosť vlastných zamestnancov a svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností pre
objednávateľa v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia, ktorí sa budú riadiť
ustanoveniami týchto podmienok prác,
b. kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť vlastných zamestnancov a svojich subdodávateľov, výsledok
lekárskej prehliadky musí byť zdokumentovaný v zápisníku bezpečnosti práce, alebo v inom
relevantnom dokumente a na požiadanie objednávateľa predložený ku kontrole,
c. oboznamovanie a dodržiavanie predpisov v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a za inú
odbornú spôsobilosť, ktorá je potrebná pre plnenie predmetu zmluvy,
d. pracovné úrazy vlastných zamestnancov a svojich subdodávateľov,
e. dodržiavanie pokynov objednávateľa pre oblasť ochrany jeho majetku,
f. zabezpečenie komunikácie so zamestnancami počas plnenia predmetu zmluvy v prípade, že
zamestnanci sú inej než slovenskej národnosti a nerozumejú výkladu v slovenskom jazyku,
g. preukázateľné oboznámenie a dodržiavanie TBPP (vypracované objednávateľom),
zamestnancami a svojimi subdodávateľmi. Požiadavky o konzultácie, podnety a otázky k TBPP je
potrebné posielať na email: bozpdodavatelia@vsds.sk.
2. Podmienky vstupu do priestorov a na staveniská/pracoviská objednávateľa, alebo tretej osoby, ak
dodávateľ realizuje činnosti v mene objednávateľa
Pri vybavovaní vstupu je dodávateľ povinný písomne požiadať zodpovedného zástupcu
objednávateľa:
a. O povolenie vstupu, a to po podpísaní zmluvy, najneskôr však do 7 dní pred odovzdaním a
prevzatím staveniska/pracoviska pre všetkých vlastných zamestnancov a svojich subdodávateľov,
vozidiel a mechanizmov.
Písomná žiadosť „Povolenie vstupu a informačný list o dodávateľovi“ musí byť potvrdená
zodpovedným zamestnancom dodávateľa s tým, že všetci zamestnanci uvedení v žiadosti spĺňajú
všetky kvalifikačné a zdravotné podmienky pre plnenie predmetu zmluvy. Údaje uvedené
v žiadosti dodávateľom musia zodpovedať skutočnosti a iní zamestnanci a motorové vozidlá majú
zakázané vstupovať na stavenisko/pracovisko. Z tohto dôvodu je dodávateľ povinný v prípade
akejkoľvek zmeny doručiť aktualizovanú žiadosť na schválenie zodpovednému zástupcovi
objednávateľa.
Žiadosť „Povolenie vstupu a informačný list o dodávateľovi“ je zverejnená na internete:
www.vseholding.sk v časti dodávatelia/nákup komodít/BOZP
www.vsds.sk v časti dodávatelia služieb/nákup a obstarávanie/BOZP
www.vse.sk/web/sk/vse/o-spolocnosti/ v časti dodávatelia
3. Vstupné oboznámenie dodávateľa a jeho subdodávateľov
a. Vstupné oboznámenie z oblasti BOZP, OPP a OŽP je dodávateľ povinný zabezpečiť pre vlastných
zamestnancov a svojich subdodávateľov. Termíny vstupných oboznámení a kontaktné údaje na
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zamestnancov odboru RBaK sú zverejnené na internete:
www.vseholding.sk v časti dodávatelia/nákup komodít/BOZP
www.vsds.sk v časti dodávatelia služieb/nákup a obstarávanie/BOZP
www.vse.sk/web/sk/vse/o-spolocnosti/ v časti dodávatelia
b. V prípade ak zamestnanci dodávateľa a jeho subdodávatelia, ktorí plnia predmet zmluvy
v stavebných objektoch objednávateľa a sú povinní zabezpečiť zápisník bezpečnosti práce
napr. na zemné práce, stavebné práce, montážne práce,
elektromontážne práce,
elektroinštalačné práce, lesné prieseky, orezy pod NN vedeniami, opravy betónových základov
stožiarov vzdušných elektrických vedení a distribučných trafostaníc VN/NN, opravy náterov/nový
náter, nátery farebných značení, vstupného oboznámenia u objednávateľa sa musia zúčastniť
všetci. Vstupné oboznámenie pre zamestnancov dodávateľa a jeho subdodávateľov platí 2 roky
aj pri zmene zamestnávateľa. Zamestnanec odboru RBaK, potvrdí absolvovanie vstupného
oboznámenia s termínom platnosti do zápisníka bezpečnosti práce.
c. V prípade ak zamestnanci dodávateľa a jeho subdodávatelia, ktorí plnia predmet zmluvy
mimo stavebných objektov objednávateľa a sú povinní zabezpečiť zápisník bezpečnosti práce,
napr. na zemné práce, stavebné práce, montážne práce,
elektromontážne práce,
elektroinštalačné práce, lesné prieseky, orezy pod NN vedeniami, opravy betónových základov
stožiarov vzdušných elektrických vedení a distribučných trafostaníc VN/NN, opravy náterov/nový
náter, nátery farebných značení, vstupného oboznámenia u objednávateľa sa zúčastni len
zodpovedný zamestnanec dodávateľa. Zodpovedný zamestnanec dodávateľa je povinný
preukázateľne oboznámiť o BOZP, OPP a OŽP všetkých svojich zamestnancov a svojich
subdodávateľov, ktorí budú plniť predmet zmluvy a to v rozsahu a v súlade so vstupným
oboznámením, ktoré on sám absolvoval. Vstupné oboznámenie pre zamestnancov dodávateľa
a subdodávateľov platí 2 roky aj pri zmene zamestnávateľa. Platnosť vstupného oboznámenia
zodpovedný zamestnanec potvrdí
do zápisníka bezpečnosti práce a zabezpečí podpísanie
prezenčnej listiny, ktorú je povinný zaslať na email: bozpdodavatelia@vsds.sk, alebo poštou na
adresu:
Východoslovenská distribučná, a.s.
odbor Riadenie bezpečnosti a kvality
Mlynská 31
042 91 Košice
d. V prípade ak zamestnanci dodávateľa a jeho subdodávatelia pracujú v stavebných objektoch
objednávateľa a mimo nich, ale plnenie predmetu zmluvy si nevyžaduje používať zápisník
bezpečnosti práce napr. na geodetické a kartografické práce, upratovacie práce, brigádnické
práce, sťahovacie služby, údržba klimatizácii, výťahov a pod., vstupného oboznámenia
u objednávateľa sa musia zúčastniť všetci. Vstupné oboznámenie pre zamestnancov dodávateľa
a jeho subdodávateľov platí 4 roky, aj pri zmene zamestnávateľa. Dokladom o absolvovaní
vstupného oboznámenia je prezenčná listina.
e. V prípade, že zamestnanci dodávateľa, alebo jeho subdodávatelia sú inej než slovenskej
národnosti a nerozumejú výkladu v slovenskom jazyku je povinnosťou dodávateľa vopred o tom
informovať zamestnancov odboru RBaK a zabezpečiť účasť tlmočníka pri vstupnom oboznámení.
f. V prípade záujmu o účasť na oboznámení je dodávateľ povinný emailom, min. 3 dni pred
vypísaným termínom, prihlásiť zamestnancov a svojich subdodávateľov. V emailovej požiadavke
musí byť uvedené: názov firmy, názov stavebného objektu, meno účastníka a číslo jeho
občianskeho preukazu. Ak nebude dodávateľom požadovaný termín prihlásenia dodržaný alebo
v prípade ak dodávateľ plní predmet zmluvy mimo stavebných objektov objednávateľa a vedie
zápisník bezpečnosti práce a prihlási viac ako jedného zodpovedného zamestnanca, zamestnanci
odboru RBaK majú právo ich z oboznámenia vylúčiť. Ak na vypísaný termín sa nikto neprihlási,
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termín oboznámenia sa ruší.
4. Všeobecné povinnosti dodávateľa
Pred začiatkom plnenia predmetu zmluvy je dodávateľ povinný:
a. zúčastniť sa oboznámenia pri odovzdaní a prevzatí staveniska/pracoviska, ktorého obsahom sú
miestne podmienky v oblasti BOZP, OPP a OŽP, predpisy prevádzkovateľa pre dané stavenisko/
pracovisko napr. miestne prevádzkové predpisy, bezpečnostné značenie, osobné ochranné
pracovné prostriedky (ďalej len „OOPP“), traumatologický plán a lekárničky, evidencia úrazov a
mimoriadnych udalostí, zákazy, nebezpečné priestory, zvláštny režim prác, plán BOZP,
protipožiarne poplachové smernice a evakuačné plány, hasiace prístroje, manipulácia s odpadom
a jeho triedenie a pod.,
b. odskúšať telefónne spojenie na mieste výkonu práce. V prípade, ak na stavenisku/pracovisku nie
je pokrytie telefónnym signálom, dodávateľ musí zabezpečiť náhradný komunikačný kanál.
Pokrytie signálom mobilného operátora alebo zabezpečenie náhradného komunikačného kanála
je podmienkou pre začiatok realizácie prác.
c. preukázateľne oboznámiť v prípade jednorazového vstupu stavebných mechanizmov (dovoz
betónu, dovoz materiálu a pod...) týchto subdodávateľov s rizikami na stavenisku/
pracovisku, podmienkami bezpečného pohybu a podmienkami výkonu ich činnosti a zapísať to
napr. do stavebného denníka,
d. zabezpečiť pre zamestnancov Zápisníky bezpečnosti práce,
e. rešpektovať podmienky povolenia vstupov do priestorov objednávateľa alebo tretích osôb,
s ktorými oboznámi objednávateľ dodávateľa pri odovzdaní a prevzatí staveniska/pracoviska.
Počas plnenia predmetu plnenia predmetu zmluvy je dodávateľ povinný:
a. koordinovať činnosť stavebných mechanizmov tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb a
majetku, prípadne aby nedošlo k poškodeniu elektrického vedenia, alebo bezpečnosti a
spoľahlivosti jeho prevádzky (dodržanie bezpečných vzdialeností v zmysle STN 34 3100),
b. preukázateľne upozorniť zodpovedného zástupcu objednávateľa na riziká vyplývajúce z činnosti,
ktoré bude vykonávať v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách a tieto majú vplyv na činnosť
zamestnancov objednávateľa,
c. dodržiavať okrem zákonných ustanovení v oblasti BOZP, OPP a OŽP aj ustanovenia osobitných
interných predpisov vydaných objednávateľom a s ktorými bol dodávateľ oboznámený,
d. dodržiavať čistotu a poriadok v priestoroch a na stavenisku/pracovisku a dbať na to, že plnením
predmetu zmluvy nespôsobí škody na majetku objednávateľa alebo tretích osôb. Dodávateľ na
vlastné náklady finančne vysporiada spôsobené škody na majetku objednávateľa, alebo tretích
osôb,
e. dodržiavať zákaz fajčenia v priestoroch objednávateľa alebo tretích osôb, okrem vyhradených
miest na fajčenie,
f. dodržiavať bezpečnosť premávky na vnútorných komunikáciách objednávateľa, alebo tretích
osôb,
g. dodržiavať usmernenia koordinátora bezpečnosti,
h. pri vykonávaní montážnych, opravárenských, stavebných, revíznych a odborných prácach
v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa, alebo tretích osôb, začať prácu až
vtedy, keď je stavenisko/pracovisko vybavené a zabezpečené v zmysle platnej legislatívy,
i. zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch (rozumie sa aj
prístup na určené pracovisko), pre príchod na pracovisko a odchod z pracoviska používať
stanovené prístupové komunikácie,
j. udržiavať vyčlenené priestory a montážne pracoviská na svoje náklady v súlade s bezpečnostnými,
požiarnymi, technickými a hygienickými predpismi,
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k. na preukázateľne prevzatom stavenisku/pracovisku dodržiavať predpisy BOZP, OPP a OŽP pri
prácach, ktoré bude v zmysle plnenia predmetu zmluvy vykonávať, a v plnom rozsahu zodpovedá
za oblasť BOZP, OPP a OŽP,
l. používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia el. energie, vody, určené objednávateľom pri
odovzdaní a prevzatí staveniska/pracoviska,
m. uskladňovať náradie, materiál a ostatné veci len na mieste, ktoré písomne určil objednávateľ pri
odovzdaní a prevzatí staveniska/pracoviska,
n. zabezpečiť vhodný pracovný odev, ktorý musí mať reflexné prvky alebo reflexné vesty
s viditeľným označením vlastných zamestnancov a svojich subdodávateľov logom, alebo názvom
firmy pri uvedených prácach: zemné práce, stavebné práce, montážne práce, elektromontážne
práce, elektroinštalačné práce, lesné prieseky, výseky pod NN vedeniami, opravy betónových
základov stožiarov, vzdušných elektrických vedení a distribučných trafostaníc VN/NN, opravy
náterov/nový náter, nátery farebných značení. Reflexné vesty nie je potrebné používať v prípade
ak to ostatné OOPP neumožňujú (napr. pri zváračských prácach), alebo ak použitie reflexnej vesty
zvyšuje riziko pri výkone prác (napr. pri prácach na elektrickej inštalácii pod napätím, alebo pri
prácach na elektrickej inštalácii v blízkosti časti pod napätím, pri práci vo výške pri použití
prostriedkov osobného zabezpečenia proti pádu),
o. zabezpečiť označenie užívaných priestorov názvom firmy dodávateľa (dielne, bunky, pracoviská,
atď.),
p. zabezpečiť, aby všetci zamestnanci dodávateľa a jeho subdodávatelia mali v priestoroch a na
staveniskách/pracoviskách objednávateľa alebo tretích osôb doklad totožnosti a preukazy podľa
osobitných predpisov, tieto doklady je každý zamestnanec dodávateľa a jeho subdodávatelia
povinný predložiť v prípade vykonávania kontroly zo strany objednávateľa, alebo orgánov štátnej
správy,
q. zaistiť v prípade prác na verejných komunikáciách, osvetlenie prekážok v komunikácii, zaistiť
umiestnenie upozornenia pre chodcov, prípadne umiestnenie dopravných značiek, rovnako zaistiť
bezpečný prechod pre chodcov prípadne bezpečné ohradenie pracoviska po celej jeho dĺžke až do
doby dokončenia týchto prác a spätné uvedenie miesta do bezpečného stavu (v zmysle
projektovej dokumentácie alebo platnej legislatívy),
r. dodržiavať príslušné technologické predpisy určené objednávateľom a použiť len prípustné
materiály, ktoré sú prístupné na internete www.vsds.sk v časti dodávatelia služieb/nákup a
obstarávanie/Štandardizácia. Zároveň dodržiavať a preukazovať požadovanú kvalitu definovanú
v zmluve, projektovej dokumentácii, v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska/pracoviska a
v inej súvisiacej dokumentácie/legislatívnych predpisoch.
Po ukončení plnenia predmetu zmluvy je dodávateľ povinný:
a. uviesť všetky ním zdemontované ochranné zariadenia (kryty, zábradlia) do pôvodného stavu,
b. zabezpečiť vypratanie staveniska/pracoviska a uviesť ho do pôvodného stavu, tak ako bolo pred
začatím prác, alebo do stavu podľa projektu, v prípade, že boli urobené zmeny. V uvedenej
súvislosti môže byť dodávateľovi zadržaná čiastka 10% z ceny diela, ktorá bude vyplatená až po
vyprataní a vrátení staveniska/pracoviska do pôvodného stavu.
5. Systémy manažérstva
V prípade ak sú pre plnenie predmetu zmluvy v procese predkvalifikácie, alebo v procese výberu
dodávateľa (technická špecifikácia, objednávka) požadované certifikáty systémov manažérstva
(Systém manažérstva BOZP v zmysle STN ISO 45001, Systém manažérstva kvality v zmysle STN EN
ISO 9001, Systém environmentálneho manažérstva v zmysle STN EN ISO 14001) je dodávateľ povinný
mať tieto certifikáty platné počas celej doby výkonu týchto prác.
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6. Karta bezpečnostných údajov
a. Pred začatím plnenia predmetu zmluvy je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi, aké
nebezpečné chemické látky bude pri plnení predmetu zmluvy používať a vyplniť „Kontrolný
zoznam nebezpečných chemických látok dodávateľa“ pre všetky nebezpečné chemické látky,
ktoré bude skladovať a používať v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa
a dohodnúť podmienky ich používania a skladovania.
b. Dodávateľ je na odovzdanom stavenisku/pracovisku zodpovedný za vykonanie ochranných
a kontrolných opatrení BOZP pri práci s nebezpečnými chemickými látkami. Ak pri plnení
predmetu zmluvy existuje možnosť, že sa napr. dodávateľ, subdodávateľ, objednávateľ alebo
tretia strana navzájom ohrozujú nebezpečnými chemickými látkami, musí dodávateľ posúdiť
ohrozenie v spolupráci s objednávateľom, inými dodávateľmi a subdodávateľmi. Výsledok
spoločného posúdenia ohrozenia sa musí zdokumentovať pred začatím prác a sprostredkovať
zamestnancom, ktorí pracujú v okruhu pôsobnosti nebezpečných chemických látok. Pokiaľ to nie
je v zmluve stanovené inak, dodávateľ je povinný odpratať zvyšky nebezpečných chemických
látok, ktoré použil.
c. Dodávateľ je povinný na požiadanie, predložiť karty bezpečnostných údajov chemických látok
a zmesí, ktoré používa v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa. Karty
bezpečnostných údajov musia byť dostupné na mieste ich používania a musia byť poskytnuté
v štátnom jazyku.
Formulár „Kontrolný zoznam nebezpečných chemických látok dodávateľa“ je zverejnený na
internete:
www.vseholding.sk v časti dodávatelia/nákup komodít/BOZP
www.vsds.sk v časti dodávatelia služieb/nákup a obstarávanie/BOZP
www.vse.sk/web/sk/vse/o-spolocnosti/ v časti dodávatelia
7. Alkohol a iné omamné látky alebo psychotropné látky
Zamestnanci dodávateľa a jeho subdodávatelia sú povinní dodržiavať zákaz požívania alkoholických
nápojov a iných omamných látok alebo psychotropných látok a zákaz pracovať pod ich vplyvom
v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa, alebo tretích osôb. Zároveň platí zákaz
prinášania alkoholických nápojov a iných omamných látok alebo psychotropných látok do priestorov
a na staveniská/pracoviská objednávateľa, alebo tretích osôb.
Dychovú skúšku certifikovaným prístrojom, vykonáva preventívne v prípade kontroly alebo v
prípade podozrenia na požitie alkoholických nápojov, zamestnanec odboru RBaK.
Ak sa zamestnanec dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľ nesúhlasí s výsledkom dychovej skúšky je
povinný si zabezpečiť lekárske vyšetrenie v zdravotníckom zariadení spojené s odberom a vyšetrením
krvi na zistenie požitia alkoholických nápojov. Odber krvi musí byť vykonaný najneskôr do 1 hodiny od
poslednej dychovej skúšky.
V prípade, ak zamestnanec dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľ odmietne vykonanie dychovej
skúšky a/alebo skúšky na požitie iných omamných látok alebo psychotropných látok vykonávanej
zamestnancami odboru RBaK, alebo sa odmietne podrobiť aj odberu krvi, či lekárskemu vyšetreniu za
účelom zistenia požitia alkoholických nápojov a iných omamných látok alebo psychotropných látok,
alebo svojvoľne opustí stavenisko/pracovisko v čase vykonávania tejto skúšky, považuje sa to za
pozitívnu skúšku. Objednávateľ je oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti dodávateľa do
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vyriešenia konkrétneho prípadu. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam
v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša dodávateľ.
O výsledku každej dychovej skúšky sa musí vyhotoviť písomný záznam. Náklady na zabezpečenie krvnej
skúšky znáša dodávateľ.
Postihy za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok alebo psychotropných látok pri
vykonávaní predmetu zmluvy v priestoroch a na stavenisku/pracovisku objednávateľa alebo tretích
osôb sú popísané v čl. IV.
8. Stavebné mechanizmy
Dodávateľ je zodpovedný za technický stav a bezpečnosť vozidiel, strojov, mechanizmov a zariadení
použitých pri plnení predmetu zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje vozidlá, stroje, mechanizmy a zariadenia
(platí to aj 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 vyhradené technické zariadenie, tak musí
mať platnú revíziu. V prípade porušenia tohto záväzku má objednávateľ právo pozastaviť prevádzku
týchto vozidiel, strojov, mechanizmov, zariadení a pracovných prostriedkov.
9. Osobné ochranné pracovné prostriedky
Dodávateľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov potrebné OOPP, ktoré zodpovedajú ich
ohrozeniu vyplývajúcemu z práce a pracovného prostredia a za kontrolu ich používania
v zmysle NV SR č. 395/2006 Z. z.. Zamestnanci dodávateľa sú povinní OOPP používať počas celej doby
plnenia predmetu zmluvy pre objednávateľa. Uvedené povinnosti sa vzťahujú aj na jeho
subdodávateľov. V prípade, ak pri práci vo výške nie je možné použiť kolektívne zabezpečenie proti
pádu, musia zamestnanci dodávateľa a jeho subdodávatelia používať prostriedky osobného
zabezpečenia proti pádu (Vyhláška MPSVaR č. 147/2013 Z.z.).
10. Pracovné prostriedky
Dodávateľ je zodpovedný za potrebné primerané vybavenie, za náležitý stav a bezpečné fungovanie
všetkých pracovných prostriedkov, ktoré sa používajú pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, že
pracovné prostriedky poskytne objednávateľ, musia byť pred použitím vizuálne skontrolované
dodávateľom. Zistené nedostatky sa musia bezodkladne nahlásiť objednávateľovi. Dodávateľ je
povinný používať len také pracovné prostriedky (nástroje, náradie, stroje, rebríky, viazacie prostriedky,
lešenia, stavebné stroje, atď.), ktoré sú v bezchybnom technickom stave a sú pravidelne kontrolované
v zmysle osobitných predpisov (vrátane predpísaných odborných prehliadok, skúšok a kontrol). Tieto
kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na požiadanie objednávateľa predložené ku
kontrole. Dokumentácia o vykonaní poslednej kontroly pracovného prostriedku musí byť dostupná na
mieste ich používania.
Pri práci v akumulátorovni je dodávateľ povinný používať len také náradie, na ktorom nemôže vzniknúť
elektrostatický náboj.
11. Elektrické ručné náradie a spotrebiče
Dodávateľ je zodpovedný za to, že pri plnení predmetu zmluvy sa používajú iba také elektrické ručné
náradia a elektrické spotrebiče, ktoré boli riadne skontrolované a sú v súlade s príslušnými predpismi
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STN 33 1600 a STN 33 1610. Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na požiadanie
objednávateľa predložené ku kontrole. Dokumentácia o vykonaní poslednej kontroly musí byť
dostupná na mieste ich používania.
12. Hodnotenie rizík
a. Dodávateľ má povinnosť v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia,
posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach
vykonávaných zamestnancami a na požiadanie predložiť objednávateľovi.
b. Posúdenie rizika musí zohľadňovať všetky hľadiská, ktoré môžu viesť k pracovným úrazom, alebo
poškodeniam zdravia a vzniku škôd, napr. zriadenie pracoviska, výber a nasadenie pracovných
prostriedkov (o. i. montážne provizóriá, zdvíhacie zariadenia, lešenia, atď.), používanie OOPP,
používanie nebezpečných chemických látok, podmienky pracovného prostredia a kvalifikácia, ako
aj osobné predpoklady výkonu nasadených zamestnancov. Posúdenie rizika môže byť aj súčasťou
bezpečných pracovných postupov.
13. Stavebné práce
a. Pred zriadením staveniska pri ktorom je potrebná koordinácia bezpečnosti v zmysle
NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi meno jedného alebo viacerých koordinátorov
projektovej dokumentácie a meno jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti, pričom
objednávateľ vystaví týmto koordinátorom poverenia na výkon ich funkcie.
b. Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa aj vypracovanie plánu BOZP. Plán BOZP musí spĺňať
požiadavky vzorového plánu BOZP, ktorý poskytne koordinátorovi projektovej dokumentácie
zástupca objednávateľa. Bez vypracovaného a objednávateľom odsúhlaseného plánu BOZP,
dodávateľ nesmie začať s realizáciou stavebných prác.
c. Plán BOZP musí obsahovať vyhodnotenie rizika vrátane odporúčaných kontrolných opatrení,
s dôrazom na sprievodné nebezpečenstvá dodávateľa. Poverený koordinátor projektovej
dokumentácie vypracuje Plán BOZP so zohľadnením činností a podmienok pre stavenisko podľa
predmetu zmluvy, odskúša telefónne spojenie na mieste plánovaného výkonu práce a v prípade,
ak na stavenisku nie je pokrytie telefónnym signálom, musí navrhnúť náhradný komunikačný
kanál. Plán BOZP musí obsahovať GPS (Global Position System) súradnice staveniska (pri líniových
stavbách je potrebné uviesť GPS súradnicu prvého podperného bodu).
d. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci a subdodávatelia boli preukázateľne
oboznámení s technologickými postupmi prác, ktoré budú dodržiavať v súlade s Vyhláškou
MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti
na výkon niektorých pracovných činností.
14. Zásady zabezpečenia spoločných pracovísk
a. Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov, alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia
predmet zmluvy na spoločnom pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo
zdravie, musí byť spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní
opatrení na zaistenie BOZP, koordinácia činností a vzájomná informovanosť písomne dohodnutá.
Dohoda určí, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie BOZP zamestnancov na
spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.
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b. Dodávatelia a ich subdodávatelia, ktorí plnia predmet zmluvy na spoločnom pracovisku, sú povinní
navzájom sa písomne informovať najmä o rizikách možného ohrozenia, preventívnych
opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonávanie
záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý dodávateľ povinný
poskytnúť svojim zamestnancom, subdodávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť
pred začiatkom prác.

Formulár „Dohoda o vytvorení podmienok na zaistenie BOZP pri práci na spoločnom
pracovisku“ je zverejnený na internete:
www.vseholding.sk v časti dodávatelia/nákup komodít/BOZP
www.vsds.sk v časti dodávatelia služieb/nákup a obstarávanie/BOZP
www.vse.sk/web/sk/vse/o-spolocnosti/ v časti dodávatelia
15. Zásady vedenia Zápisníka bezpečnosti práce
a. Zápisník bezpečnosti práce1 (ďalej len „zápisník“) je povinný zabezpečiť dodávateľ a jeho
subdodávatelia pre všetkých, ktorí plnia predmet zmluvy v priestoroch (objekt, pracovisko,
stavenisko, zariadenie) objednávateľa, alebo tretích osôb.
b. Zoznam prác a služieb, kde sú dodávateľ a jeho subdodávatelia povinní zabezpečiť zápisníky sú:
zemné práce, stavebné práce, montážne práce, elektromontážne práce, elektroinštalačné práce,
lesné prieseky, orezy pod NN vedeniami, opravy betónových základov stožiarov vzdušných
elektrických vedení a distribučných trafostaníc VN/NN, opravy náterov/nový náter, nátery
farebných značení.
c. Zápisníky sú zamestnanci dodávateľa a jeho subdodávatelia povinní mať pri sebe na mieste
plnenia predmetu zmluvy a na požiadanie ich predložiť pri kontrole.
d. Záznamy v zápisníku vedie dodávateľ pre svojich zamestnancov v zmysle uvedených zásad pre
vedenie zápisníka.
e. V časti osobné údaje je dodávateľ a jeho subdodávatelia povinní okrem vyplnených údajov uviesť
aj číslo občianskeho preukazu a nalepiť fotokópiu OP zamestnanca.
f. V zápisníku je potrebné zaznamenať osobitné druhy oboznámení (práce vo výške, odborná
spôsobilosť elektrotechnika, obsluha krovinorezu, obsluha stavebných mechanizmov a pod.),
ktoré zamestnanec absolvoval s uvedeným dátumom a potvrdením spoločnosti, ktorá
oboznámenie vykonala. Ak tieto záznamy nie sú uvedené v zápisníku musia byť na
stavenisku/pracovisku príslušné osvedčenia zamestnancov. Osobitné druhy oboznámení, pri
ktorých sa vydáva preukaz, ktorý musí mať zamestnanec stále pri výkone prác nie je potrebné
zaznamenať v zápisníku (preukaz zvárača, preukaz pilčíka, preukaz viazača bremien a pod.)
g. Zápisník sú povinní zamestnanci dodávateľa a jeho subdodávatelia priniesť na vstupné
oboznámenie BOZP, OPP a OŽP.
h. Platnosť osvedčenia a oprávnenia na práce pod napätím si môže zamestnanec Dispečingu
distribúcie elektriny (ďalej len „DDE“) overiť na Intranete: VSD/DS/Aplikácie.
16. Stavebný denník
Dodávateľ je povinný:
a. viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska/pracoviska, povinnosť viesť stavebný denník
končí odovzdaním staveniska/pracoviska dodávateľom a jeho prevzatím objednávateľom, alebo
treťou osobou
1Brožúrka
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b. v stavebnom denníku zapisovať všetky skutočnosti vyplývajúce z predmetu zmluvy,
c. denník musí mať očíslované strany, znehodnotená strana musí zostať v denníku - nesmie sa
vytrhávať,
d. v stavebnom denníku, denne zapisovať a podpisovať prostredníctvom stavbyvedúceho, vedúceho
pracovnej skupiny, alebo jeho povereným zástupcom (ktorý je zapísaný v stavebnom denníku),
záznamy v tom dni, v ktorom boli práce vykonané, alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom
zápisu,
e. zabezpečiť, aby na začiatku pracovnej zmeny zodpovedná osoba (stavbyvedúci, vedúci prác,
majster) informovala zamestnancov vykonávajúcich predmet zmluvy o bezpečných pracovných
postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach a záznam o informovaní musí byť uvedený
v stavebnom denníku,
f. zaznamenať v stavebnom denníku alebo v dokumente, kde sa eviduje dochádzka, odôvodnené
opustenie staveniska/pracoviska zamestnancom,
g. predkladať objednávateľovi stavebný denník na záznam kontrolnej činnosti a umožniť zápis o
prípadných zistených nedostatkov, resp. písomné vyjadrenie stanoviska objednávateľa priebežne
počas výkonu predmetu zmluvy. Zaslať svoje stanovisko elektronicky (oskenované)
objednávateľovi do 3 dní, v opačnom prípade sa má za to, že dodávateľ s vykonaným zápisom
objednávateľa súhlasí. Zistené nedostatky, ktoré sú obsahom zápisu objednávateľa, dodávateľ
odstráni bez zbytočného odkladu.
17. Sprievodná dokumentácia
Pri plnení predmetu zmluvy je dodávateľ povinný zabezpečiť sprievodnú dokumentáciu v rozsahu
a spôsobom uvedeným v nasledujúcej tabuľke.
Elektronická
Papierová
Názov dokumentácie
evidencia
evidencia
dokumentácie* dokumentácie**
Zoznam osôb na stavenisku/pracovisku, vrátane dennej
✓
✓
evidencie
Stavebné povolenie/Ohlásenie stavby a iné zákonom

✓
požadované povolenia (ak sú vydané)
Oznámenie o stavbe (NV SR č. 396/2006 Z. z., § 3 ods. 3), ak

✓
je potrebné podľa charakteru stavby
Stavebný denník

✓
Projektovú dokumentáciu stavby (ak je spracovaná)
Príkaz B (ak to vyžaduje charakter vykonávanej práce)
Povolenie vstupu a informačný list o dodávateľovi
Záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska/pracoviska,
(dokument je potrebné žiadať od objednávateľa)
Zápis zo vstupného oboznámenia – časť inštruktáž na
pracovnom mieste (zohľadňuje konkrétne podmienky,
zahŕňa možné ohrozenia na stavbe, dokument je potrebné
žiadať od objednávateľa)
Doklad o spôsobilosti na poskytnutie prvej pomoci, v zmysle
Vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych
požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej
pomoci (spôsobilý zamestnanec musí byť prítomný na
stavenisku/pracovisku)
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Doklad
o odbornej
spôsobilosti
osôb
na
stavenisku/pracovisku
Plán BOZP (ak si to vyžaduje charakter vykonávanej práce)



✓




✓
✓

Dohoda o vytvorení podmienok na zaistenie BOZP pri práci
na spoločnom pracovisku s písomnou informáciou o rizikách
(ak si to vyžaduje charakter vykonávanej práce)
Poverenie
koordinátora
projektovej
dokumentácie/bezpečnosti (ak si to vyžaduje charakter

✓
vykonávanej práce)
Zápisník
bezpečnosti
práce
s fotkou
u všetkých
zamestnancov vykonávajúcich práce uvedené v bode 15

✓
týchto podmienok prác
Doklady o vykonaných kontrolách pracovných prostriedkov
a zariadení, vedenie prevádzkových záznamov (Kontrola
lešenia, Dokument o prevzatí lešenia a odovzdaní do

✓
užívania, Denníky stavebných strojov, Denník zdvíhacích
zariadení). Tieto kontroly musia byť preukázateľne
zdokumentované.
Povolenie k vykonávaniu prác spojených s nebezpečenstvom
vzniku požiaru (ak si to vyžaduje charakter vykonávanej

✓
práce)
Kontrolný zoznam nebezpečných látok dodávateľa, Karty
✓
✓
bezpečnostných údajov
Technologické postupy na vykonávanie práce, ak si to
✓
✓
vyžaduje charakter vykonávanej práce (Vyhláška MPSVaR č.
147/2013 Z.z.)
Technologické a bezpečné pracovné postupy zohľadňujúce
✓
✓
zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
* pod elektronickou evidenciou sa rozumie evidencia vedená a uložená v notebooku, mobilnom
telefóne a podobne
** papierovú evidenciu je dodávateľ povinný viesť u vedúceho prác alebo u stavbyvedúceho na
stavenisku/pracovisku
18. Práce na elektrickej inštalácii, elektrickom zariadení alebo v ich blízkosti
Dodávateľ je povinný:
a. používať technické zariadenia/mobilné aplikácie na lokalizáciu dodávateľov a ich subdodávateľov,
ak im boli objednávateľom poskytnuté. Nepoužitie pridelených technických zariadení/mobilných
aplikácií alebo ich použitie v rozpore s písomnými pokynmi objednávateľa sa považuje za
porušenie povinností, ktoré vyplývajú z Podmienok prác,
b. pred zahájením prác v blízkosti resp. na zariadení VN a VVN práce vykonať až po zaistení,
zabezpečení pracoviska a prevzatí riadne vyplneného príkazu B a odovzdaní pracoviska
zodpovednému vedúcemu práce (dozoru) dodávateľa s požadovanou odbornou spôsobilosťou
(elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky §23) v zmysle Vyhlášky MPSVaR
SR č. 508/2009, 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. Dodávateľ je zároveň povinný pri prácach na elektrických inštaláciách a v ich
blízkosti zabezpečiť v prípade potreby na vlastné náklady osobu, ktorá bude vykonávať dohľad,
alebo dozor s požadovanou kvalifikáciou a zabezpečiť, aby práce boli vykonávané zamestnancami
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c.
d.

e.

f.

g.

h.

s požadovanou kvalifikáciou v súlade s STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu
na elektrických inštaláciách, Tabuľka 1. Forma a obsah príkazu B vyplýva z platných technických
noriem a interných smerníc objednávateľa,
pred zahájením prác pod napätím mať vypísaný príkaz PPNN resp. B – PPN,
pred každým začatím akýchkoľvek prác v blízkosti vonkajších elektrických vedení nn/vn/vvn/zvn
oboznámiť všetkých svojich zamestnancov a svojich subdodávateľov s nebezpečenstvom
hroziacim od vonkajších vedení,
pred každým začatím a po ukončení prác v blízkosti NN vedení a v ochrannom pásme vonkajších
elektrických vzdušných vedení vn/vvn/zvn, napr. výrez/orez stromov a porastov, montáž rozhlasu,
optiky a pod. na podperné body objednávateľa, nahlásiť sa do 7,00hod. na DDE a uviesť: názov
spoločnosti, meno a telefonický kontakt na vedúceho prác, miesto výkonu prác (obec, mesto,
lokalita...), popis prác, predpokladaný času výkonu prác (od/do),
pred vykonávaním prác v ochrannom pásme elektrických zariadení vn/vvn/zvn, pri ktorých môže
dôjsť k priblíženiu k elektrickým zariadeniam oznámiť túto skutočnosť (činnosť) objednávateľovi a
vopred dohodnúť podmienky výkonu prác a dodržiavať ním ustanovené pokyny,
práce so stavebnou mechanizáciou (bager, žeriav, montážne plošiny, elektrické zdvíhacie
zariadenia, zdvíhacie vozíky a pod.) pod elektrickým vedením nn/vn/vvn a v jeho blízkosti
vykonávať až po zaistení a zabezpečení pracoviska elektricky a mechanicky, s mechanizačnými
prostriedkami, vysokými vozidlami, nákladmi a strojmi je možné podchádzať pod elektrickým
vedením len ak sú v prepravnej polohe a bude dodržaná bezpečná vzdialenosť od elektrických
vedení,
pri prácach v blízkosti nechránených aktívnych vodivých častí musia všetky časti žeriavových
zariadení, zdvíhacích plošín, elektrických zdvíhacích zariadení, zdvíhacích vozíkov a motorových
vozidiel dodržiavať nasledujúce vzdialenosti (zóna priblíženia):
• do 1 kV min. 1 m, zdvíhacie plošiny musia byť vybavené izolovanými košmi – opatrenie z úrazu
• od 1 kV do 110 kV min. 3 m
• od 110 kV do 220 kV min. 4 m
• od 220 kV do 380 kV min. 5 m
Ak nie je možné bezpečne dodržať tieto vzdialenosti, potom musia byť zariadenia odpojené od
napätia (zaistené a zabezpečené). Ak by to nebolo možné, potom je potrebné odsúhlasiť si ďalší
postup s objednávateľom (napr. použitie prípustných pracovných postupov pre práce pod
napätím).

19. Postup pri realizácii priesekov/výrubov/orezov na VN vedení
19.1 Vzdialenosť porastu od VN vedenia je viac ako 1m, resp. nehrozí pád stromu alebo orezaných
konárov na vedenie
•
•
•

Dodávateľ nahlási začiatok prác na DDE v zmysle čl. III bodu 18 e).
Dispečer zaeviduje dodávateľa do dispečerského riadiaceho informačného systému (ďalej len
„DRIS“).
Dodávateľ zrealizuje priesek / výrub / orez štandardným spôsobom.

19.2 Vzdialenosť porastu od VN vedenia je viac ako 1m, ale je predpoklad pádu stromu alebo
orezaných konárov na vedenie
Dodávateľ zhodnotí svoje možnosti a zrealizuje priesek/ výrub/ orez podľa nasledovných
možností:
a) Pri prácach na VN vedení pod napätím
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•
•
•

•
•
•
•

Dodávateľ požiada min. 2 pracovné dni prevádzkovateľa elektrického zariadenia
o vystavenie Príkazu B na práce v blízkosti elektrického zariadenia pod napätím.
V deň vystavenia Príkazu B musí mať dodávateľ na pracovisku osobu s požadovanou
odbornou spôsobilosťou §23 nad 1000 V.
Prevádzkovateľa elektrického zariadenia vystaví a nahlási na DDE Príkaz B na práce
v blízkosti elektrického zariadenia pod napätím. V Príkaze B vyznačí, že elektrické
zariadenie ostáva pod napätím. V časti manipulácie zaznamená vypnutie opätovného
zapínania (ďalej len „vypnutie OZ“).
Dispečer zaeviduje Príkaz B do DRIS a na vedení vypne OZ. V prípade pádu stromu alebo
konára na vedenie dôjde k jeho vypnutiu.
Po vzniknutej udalosti, dispečer telefonicky overí stav osôb, overí si u vedúceho prác
dodávateľa, či vedenie nie je poškodené. V prípade, že budú splnené všetky požiadavky
pre bezpečné zapnutie vedenia, dispečer vedenie zapne.
Dodávateľ po udalosti zhodnotí svoje ďalšie možnosti a pokračuje, prípadne nepokračuje
v prieseku / výrube / oreze. O svojom rozhodnutí informuje DDE.
Dodávateľ je povinný nahlásiť ukončenie prác na DDE.

b) Pri prácach na VN vedení bez napätia (vypnuté vedenie)
• Dodávateľ požiada min. 30 dní prevádzkovateľa elektrického zariadenia o vypnutie
vedenia.
• V deň vystavenia Príkazu B musí mať dodávateľ na pracovisku osobu s požadovanou
odbornou spôsobilosťou §23 nad 1000 V.
• DDE má prácu evidovanú v DRIS ako plánovanú prácu. Plánované práce, kde dochádza
k prerušeniu distribúcie elektriny zákazníkom, podliehajú procesu plánovania podľa
Pracovnej inštrukcie prevádzkovateľa elektrického zariadenia.
• Dispečer po nahlásení plánovaných prác prevádzkovateľom elektrického zariadenia a
po jeho požiadavke na vypnutie vedenia, vypne požadovaný úsek vedenia.
• Prevádzkovateľ elektrického zariadenia vystaví a nahlási dispečerovi Príkaz B na práce
v blízkosti elektrického zariadenia pod napätím.
• Zaistenie vedenia nie je potrebné nakoľko priesek / výrub / orez nie je práca na zariadení.
• Dodávateľ plánované práce zrealizuje a ukončenie prác je povinný nahlásiť na DDE.
19.3 Vzdialenosť porastu od VN vedenia je menej ako 1m, resp. porast pod vedením
•
•
•
•
•
•
•
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20. Práce v ochrannom pásme
Pri prácach v ochrannom pásme dodávateľ nesmie:
a. odstraňovať strom, konár alebo iný predmet z elektrického vzdušného vedenia skôr ako
mimoriadnú udalosť nenahlási na DDE,
b. v ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením zriaďovať stavby
a konštrukcie (okrem prípadov ak je zriadenie stavby predmetom zmluvy, objednávky),
uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla
ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých, by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie
alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť jeho prevádzky,
c. v ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením zriaďovať stavby,
konštrukcie, skládky a jazdiť osobitne ťažkým mechanizmom, vykonávať bez predchádzajúceho
súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť
elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť jeho prevádzky, prípadne by podstatne sťažovali
prístup k nemu,
d. počas zníženej viditeľnosti (hmla, sneženie, hustý dážď a pod.) a silného vetra vykonávať práce v
ochrannom pásme elektrických zariadení vn/vvn/zvn – najmä používanie žeriavov, bagrov,
vztyčovanie stĺpov, stožiarov a iných vysokých predmetov.
21. Rebríky a stúpadlá
Všetky dodávateľom používané rebríky a stúpadlá musia byť v dobrom technickom stave. Ich náležitý
stav sa musí kontrolovať podľa platných predpisov. Tieto kontroly musia byť preukázateľne
zdokumentované a na požiadanie objednávateľa predložené ku kontrole.
22. Pracovné lešenia
a. Lešenia môžu byť zriadené, zmenené, demontované alebo príp. uvedené do prevádzky výhradne
osobou s platným osvedčením lešenára. Svojvoľná zmena zo strany užívateľa nie je prípustná. Pri
zriadení veľkých pracovných lešení musia konštrukcie zodpovedať požiadavkám účelu použitia
a musia byť dodržané príslušné normy, obzvlášť normy STN 73 8101 a STN EN 12811-1.
b. Lešenie musí byť prevzaté spôsobilou osobou a musí byť pravidelne a preukázateľne touto osobou
kontrolované. Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na požiadanie
objednávateľa alebo tretích osôb predložené v čase vykonávania kontroly. Záznamy o Kontrole
lešenia a Dokument o prevzatí lešenia a odovzdaní do užívania musia byť na stavenisku/
pracovisku.
c. Dodávateľ je zodpovedný za dodržanie pravidiel používania lešenia zo strany jeho zamestnancov.
Prípustné maximálne zaťaženie lešenia, resp. pracovnej plošiny, ktoré je označené na štítku
lešenia, nachádzajúcom sa na lešení, resp. na pracovnej plošine, nesmie byť prekročené.
Dodávateľ je ďalej zodpovedný za to, aby jeho pracovný priestor bol zabezpečený v súlade
s predpismi. Podľa pravidla príslušných platných predpisov sa má dodávateľ presvedčiť o riadnom
stave všetkých ním používaných krytov a uzáverov.
d. Za dodržanie bezpečnosti prevádzky a použitie lešení a pracovných plošín v súlade s predpismi je
zodpovedný každý dodávateľ, ktorý tieto prostriedky využíva. Pred každým používaním lešenia,
alebo pracovnej plošiny má ho používateľ vizuálne skontrolovať. Zistené nedostatky, alebo
požiadavky zmien majú byť hlásené zhotoviteľovi lešenia, resp. pracovnej plošiny. Pred začiatkom
prác majú byť príslušní zamestnanci upozornení dodávateľom na vyššie uvedené pravidlá
používania.

15/22

01.01.2021

Interné

23. Práce spojené s možnosťou vzniku požiaru
Pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru2 je dodávateľ povinný:
a. dodržiavať podmienky vykonávania v zmysle platnej legislatívy, príslušných noriem a požiadaviek
objednávateľa, alebo tretích osôb,
b. nahlásiť emailom bozpdodavatelia@vsds.sk výkon takýchto prác, minimálne 3 dni pred ich
vykonávaním,
c. pred výkonom prác, absolvovať odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a požiadať
emailom bozpdodavatelia@vsds.sk o povolenie na výkon týchto prác,
d. zabezpečiť kontrolu pracoviska a priľahlých priestorov v priebehu činnosti, pri jej prerušení a po
skončení, po nevyhnutný čas, počas ktorého hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru,
e. mať počas výkonu činnosti k dispozícii vhodný akcieschopný hasiaci prístroj
(min. 1ks/5 kilogramový).
Pri ostatných činnostiach, pri ktorých je používaný otvorený oheň, iskriace náradie, tepelné delenie
a pod., snažiť sa prioritne tieto práce vykonávať v požiarne bezpečnom priestore, t.j. priestore, kde sa
v okolí nevyskytujú horľavé látky.
V prípade nutnosti vykonať tieto činnosti priamo na pracovisku v teréne (napr. delenie konzol uhlovou
brúskou), zabezpečiť okolitý priestor proti odlietajúcim iskrám hasiacimi dekami a mať k dispozícii
vhodný akcieschopný hasiaci prístroj (min. 1ks/5 kg.).
24. Spozorovanie nebezpečenstva v priestoroch a na stavenisku/pracovisku objednávateľa alebo
tretích osôb
Pri spozorovaní nebezpečenstva je dodávateľ povinný:
a. ihneď prerušiť prácu ak zamestnanec dodávateľa, alebo jeho subdodávatelia spozorujú
nebezpečenstvo, ktoré by mohlo ohroziť zdravie, alebo životy osôb, alebo spôsobiť prevádzkovú
nehodu, alebo poruchu technických zariadení, prípadne príznaky takéhoto nebezpečenstva,
b. oznámiť túto udalosť bezodkladne určenému zamestnancovi objednávateľa, alebo tretích osôb
a podľa možnosti upozorniť všetky osoby, ktoré by mohli byť týmto nebezpečenstvom ohrozené,
c. vykonať zápis v stavebnom denníku o prerušení prác a dôvodoch prerušenia.
25. Pracovné úrazy v priestoroch a na stavenisku/pracovisku objednávateľa, alebo tretích osôb
Pre prípad vzniku úrazov zamestnancov dodávateľa a jeho subdodávateľov v priestoroch a na
staveniskách/pracoviskách objednávateľa, alebo tretích osôb a sledovania ukazovateľa úrazovosti je
dodávateľ povinný:
a. registrovať a evidovať tieto pracovné úrazy a plniť si ohlasovaciu povinnosť podľa § 17 Zákona NR
SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie,
b. zabezpečiť lekárničku s potrebnými prostriedkami prvej pomoci, zároveň v každej skupine
zabezpečiť minimálne jedeného vyškoleného zamestnanca na poskytovanie prvej pomoci,
c. zasielať kvartálne na požiadanie, najneskôr do 5. dňa po ukončení kvartálu, počet odpracovaných
hodín, ktoré boli za daný kvartál vykonané pre objednávateľa, alebo tretích osôb,
d. zasielať kvartálne na požiadanie, najneskôr do 5 dňa po ukončení kvartálu, počet dní pracovnej
neschopnosti z titulu pracovných úrazov, ktoré sa stali pri výkone prác pre objednávateľa alebo
jeho zákazníka.
2

v zmysle Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. - činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú zváranie, lepenie
horľavých materiálov otvoreným plameňom a pod.
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26. Hlásenie mimoriadnej udalosti
V prípade vzniku mimoriadnych udalostí (pracovného úrazu, požiaru, závažnej priemyselnej havárie a
nebezpečnej udalosti) počas plnenia predmetu zmluvy pre objednávateľa, ktoré neohrozujú
prevádzku distribučnej sústavy je dodávateľ povinný takúto udalosť ohlásiť na niektoré z telefónnych
čísel 0915 571972, 0905 848082, alebo na email: bozpdodavatelia@vsds.sk
V prípade vzniku mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú prevádzku distribučnej sústavy je dodávateľ
povinný volať na telefonickú linku Dispečingu distribúcie elektriny „NÚDZA“ číslo 055/610 2221.
Núdzová linka je nahrávaná. Komunikácia cez linku „NÚDZA“, ktorá nesúvisí s ohrozením prevádzky
distribučnej sústavy je zakázaná! Číslo na linku „NÚDZA“ nie je verejne dostupné a je zakázané jej
zverejňovanie neoprávneným osobám.
Objednávateľ vyššie uvedené kontakty zverejní formou BOZP nálepiek, ktoré sú určené pre všetkých
zamestnancov dodávateľa a jeho subdodávateľov, ktorí absolvovali vstupné oboznámenie s BOZP,
OPP o OŽP v zmysle čl. III, bod 3. BOZP nálepky sú určené na zadnú časť ochrannej prilby a ich platnosť
je dva roky. Dodávateľ je povinný prideľovať BOZP nálepky svojim zamestnancom a subdodávateľom
proti podpisu a viesť o tom internú evidenciu, aby bola zabezpečená transparentnosť a adresnosť.
Dodávateľ v prípade nedostatočného počtu BOZP nálepiek zašle svoju požiadavku na email:
bozpdodavatelia@vsds.sk.
Po ukončení zmluvného vzťahu s objednávateľom je dodávateľ a jeho subdodávatelia povinní BOZP
nálepky z ochrannej prilby odstrániť!
27. Kontrola dodržiavania legislatívnych a zmluvných podmienok
Dodávateľ je povinný počas plnenia predmetu zmluvy:
a. umožniť vykonanie kontrol určenými zástupcami objednávateľa v oblasti kvality, BOZP, OPP a OŽP
a dodržiavania zmluvných podmienok,
b. umožniť vykonať kontrolu kvality vykonaných prác. Dodávateľ musí rešpektovať výsledky
čiastkových kontrol objednávateľa a bez súhlasu objednávateľa nesmie realizovať nasledujúcu
pracovnú operáciu v zmysle technologického postupu prác. Tento súhlas musí byť uvedený
v stavebnom denníku (v zázname Plán kvality) a potvrdený podpisom zamestnanca
objednávateľa, alebo súhlas je zaslaný e-mailom.
c. umožniť vykonanie kontrol na požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok alebo
psychotropných látok zamestnancami objednávateľa,
d. vykonať preventívne a nápravné opatrenia v prípade zistených nedostatkov.
28. Harmonogramy prác
Ak si to vyžaduje plnenie predmetu zmluvy tak dodávateľ je povinný spracovať celkový harmonogram
prác, členený po týždňoch (ak je čas plnenia predmetu zmluvy dlhší ako jeden týždeň) a detailný
harmonogram prác, členený po dňoch v rámci týždňa (prípadne členený podľa inej požiadavky
objednávateľa) a nahrať do aplikácie DOPO. Hlavný harmonogram prác nahrá dodávateľ v DOPO do
7 kalendárnych dní po prevzatí staveniska/pracoviska, najneskôr však do začiatku realizácie predmetu
zmluvy. Detailný harmonogram členený na jednotlivé dni na nasledujúci týždeň, nahrá dodávateľ
v DOPO najneskôr do piatka predchádzajúceho týždňa do 12.00 hod. V prípade, že predmet plnenia
zmluvy (stavba, akcia) nie je riadený cez v aplikáciu DOPO, dodávateľ zašle harmonogram prác
zodpovednej osobe objednávateľa, elektronicky (emailom) na predpísanom formulári.
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Formulár „Harmonogram prác dodávateľa“ je umiestnený na internete:
www.vseholding.sk v časti dodávatelia/nákup komodít/BOZP
www.vsds.sk v časti dodávatelia služieb/nákup a obstarávanie/BOZP
www.vse.sk/web/sk/vse/o-spolocnosti/ v časti dodávatelia
Termíny zasielania harmonogramov prác platia rovnako ako termíny nahrávania harmonogramov prác
v DOPO. Meno a emailový kontakt zodpovednej osoby objednávateľa na komunikáciu harmonogramu
prác, bude uvedený v zmluve/objednávke. Dodávateľ je povinný aktualizovať harmonogram prác
a následne ho dodržiavať. Harmonogram prác je záväzný až po odsúhlasení objednávateľom.
29. Ochrana životného prostredia
Dodávateľ je zodpovedný za:
a. dodržiavanie platnej legislatívy a požiadaviek objednávateľa v oblasti ochrany životného
prostredia svojimi zamestnancami a svoji subdodávateľmi podieľajúcich sa na plnení predmetu
zmluvy pre objednávateľa. Ide najmä o dodržiavanie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení
neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov. O výskyte odpadov, dodávateľ informuje objednávateľa – odbor PVVNaŠČ, na
tel. č. 055/6101339, e-mail: prascak_miroslav@vsdas.sk, s ktorým dohodne ďalší postup.
b. hygienicky nezávadné, biologicky odbúrateľné, alebo recyklovateľné použité materiály a
technológie v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, ktoré majú vplyv na všetky zložky životného
prostredia (voda, pôda, ovzdušie, rastlinstvo, živočíchy a človek),
c. dodržiavanie postupov pri nakladaní s odpadmi, v zmysle zákona o odpadoch, predchádzať vzniku
odpadov a obmedzovať ich tvorbu, znášať všetky dôsledky za nedodržanie požiadaviek zákona
o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov,
d. nakladanie s nebezpečnými látkami (ropné látky, chemikálie a pod.) v zmysle požiadaviek
o vodách tak, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu vôd,
e. predchádzanie mimoriadnemu zhoršeniu, alebo ohrozeniu kvality vôd a v prípadoch, že dodávateľ
spôsobí ekologickú haváriu, túto skutočnosť neodkladne hlásiť objednávateľovi a pri jej
odstraňovaní postupovať v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a vyhlášky MŽP SR č.
100/2005 Z. z. v súčinnosti so zamestnancami odboru PVVNaŠČ. V prípade vzniku škody na
životnom prostredí spôsobenej činnosťou dodávateľa je objednávateľ povinný vo svojom mene
a na svoje náklady bezodkladne odstrániť príčiny vzniknutého stavu, dôsledne odstrániť všetky
škody na životnom prostredí a uviesť zasiahnutú lokalitu do pôvodného stavu,
f. používanie látok, ktoré neohrozujú ozónovú vrstvu v zmysle zákona o ochrane ozónovej vrstvy
zeme,
g. dodržiavanie zákona o fluórovaných skleníkových plynoch, používať prchavé látky len na základe
súhlasu objednávateľa,
h. konzultáciu zaradenia odpadu (za predpokladu vzniku odpadu), podľa vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v písomnej, alebo elektronickej forme
predložiť zaradenie odpadov zamestnancom VSD, odbor PVVNaŠČ,
i. zhromažďovanie odpadov utriedených podľa druhu odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, nebezpečné odpady (ďalej len
„NO“) zhromažďovať oddelene podľa ich druhov a označovať ich určeným spôsobom,
j. zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadov na vlastné náklady, ak súčasťou predmetu zmluvy je
i tento záväzok a v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadom v súlade so zákonom
o odpadoch. Doklady o zneškodnení odpadov, príp. ich kópie odovzdá dodávateľ zamestnancom
VSD, odbor PVVNaŠČ, do 3 dní po odovzdaní NO a do 10 dní po odovzdaní ostatných odpadov
oprávneným organizáciám (vážny lístok a Sprievodný list NO v prípade zneškodnenia
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nebezpečných odpadov). V prípade ich nezaslania v uvedených termínoch, dochádza k porušeniu
legislatívnych predpisov, za ktoré je dodávateľ zodpovedný a je povinný uhradiť pokuty uložené
orgánmi štátnej správy.
V prípade, ak existuje reálna možnosť úniku škodlivých látok (ako sú ropné látky, žieraviny do
pôdy, podzemných a povrchových vôd, jedovatých alebo zapáchajúcich plynov do ovzdušia) pri
výkone činností, alebo pri príprave činností, dodávateľ je povinný:
• mať spracované postupy na asanáciu ich úniku vlastnými určenými prostriedkami,
• dohodnúť spôsob nahlásenia úniku – o akú látku sa jedná a jej množstvo objednávateľovi.
Ak dodávateľ vykonáva pre objednávateľa stavebné práce, demolácie, udržiavacie, servisné, alebo
čistiace práce a pri vykonávaní týchto prác vzniká odpad, potom dodávateľ je jeho držiteľom a to
bez ohľadu na to, že v zmysle § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, je objednávateľ jeho pôvodcom a odpad sa nachádza v priestoroch
objednávateľa.
V prípadoch, ak v zmysle § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, je objednávateľ pôvodcom odpadu, ktorý vzniká pri činnosti dodávateľa a dodávateľ je
jeho držiteľom, potom dodávateľ plní v mene objednávateľa povinnosti uvedené v § 14 (okrem
písmena g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ak dodávateľ v rámci diela, ktoré vykonáva pre objednávateľa prepravuje odpady, potom je ich
odosielateľom a plní povinnosti odosielateľa uvedené v § 26 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dodávateľ zaobchádza s odpadom, ktorý vznikol pri jeho činnosti a ktorého je držiteľom v súlade
so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30. Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie
Dodávateľ a jeho subdodávatelia sú zodpovední za dodržiavanie Zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii
práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dodávateľ je povinný:
a. dodržiavať pracovnoprávne predpisy, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy,
b. dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, vrátane predpisov upravujúcich
faktory pracovného prostredia,
c. dodržiavať právne predpisy, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
d. dodržiavať záväzky, ktoré vyplývajú z kolektívnej zmluvy,
e. uzavrieť zamestnaneckú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
za zamestnanca vykonávajúceho práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie v zmysle Zákona
355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
f. dodržiavať vnútorný systém vybavovania podnetov, zamestnávateľom v zmysle Zákona
č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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31. Vstup a pohyb vozidiel a dodávateľov v areáli Sklad Košice
Povinnosti dodávateľa:
a. pred vstupom do skladu Košice musí byť vybavený OOPP:
• bezpečnostná obuv a reflexná vesta - v prípade pohybu po vnútornom sklade (mimo
vyznačených komunikačných zón),
• bezpečnostná obuv a reflexná vesta – v prípade pohybu po vonkajšom sklade,
• bezpečnostná obuv, reflexná vesta a prilba - pri manipulácii s hydraulickou rukou, alebo
žeriavom,
b. musí požiadať zamestnanca skladu/Logistiky a dopravy o vstup do skladu pri vstupnej bráne, ktorý
mu cez telefón vstupnú bránu otvorí,
c. má zákaz pohybovať sa po areáli skladu bez sprievodu alebo bez pokynov zamestnanca
skladu/Logistiky a dopravy.
Uvedené povinnosti sa nevzťahujú pre dodávateľov, ktorí na prechod k administratívnej budove
používajú vstupnú bránku pre peších, resp. zaparkované vozidlo, alebo sa pohybujú po vyznačených
komunikačných zónach.
V prípade, nedodržania vyššie uvedených povinností má vedúci skladu alebo hlavný skladník právo
dodávateľa nepustiť do priestorov skladu, alebo ho zo skladu vykázať.
32. Opatrenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Pred vstupom do akýchkoľvek priestorov uvedených v čl. I bod 1 písm. a. a b. podmienok prác je
dodávateľ povinný zabezpečiť, podpísanie čestného prehlásenia zamestnancami dodávateľa a/alebo
jeho subdodávateľmi, ktorí za účelom vykonávania zmluvných činností dodávateľa do týchto
priestorov vstupujú.
Podpísaným čestným prehlásením zamestnanec dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľ
prehlasuje, že:
• v posledných 14 dňoch nenavštívil žiadnu rizikovú krajinu z pohľadu šírenia nákazy
COVID - 19, ani neprišiel do blízkeho kontaktu s nakazenou osobou,
• nemá teplotu nad 37,5°C ani príznaky respiračného ochorenia,
• je zaviazaný povinnosťou akúkoľvek zmenu tohto stavu nahlásiť zodpovednej osobe dodávateľa.
V prípade zmeny zdravotného stavu osoby, ktorá sa pohybuje, alebo sa v posledných 14 dňoch
pohybovala v priestoroch uvedených v čl. I bod 1 písm. a. a b. podmienok prác, je dodávateľ povinný
okamžite obratom o tejto skutočnosti informovať zodpovednú osobu objednávateľa, a to telefonicky
alebo emailom na adrese bozpdodavatelia@vsds.sk.
IV. Porušenie povinností – sankcie
a. V prípade zistenia porušenia povinností vyplývajúcich z podmienok prác, zodpovední zamestnanci
objednávateľa bezodkladne na túto skutočnosť upozornia dodávateľa a zistené porušenie
zaznamenajú do stavebného denníka a oznámia listom.
b. Dodávateľ je povinný v dohodnutom termíne nedostatky odstrániť. V prípade, že tak neurobí, sú
zamestnanci objednávateľa oprávnení nariadiť prerušenie prác. Dôsledky a škody vyplývajúce
z prerušenia prác znáša dodávateľ.
c. Ak zamestnanec dodávateľa alebo jeho subdodávateľ odcudzí majetok objednávateľa, prípad bude
postúpený na prešetrenie príslušnému útvaru Policajného zboru.
d. Ak konanie dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa v súvislosti s plnením predmetu zmluvy má za
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následok porušenie predpisov v oblasti pracovného práva, BOZP, OPP a OŽP a tieto porušenia budú
mať za následok udelenie pokuty zo strany orgánov verejnej, alebo štátnej správy podľa príslušných
právnych predpisov, odškodní dodávateľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
e. Zmluvné pokuty za každú samostatne porušujúcu osobu a za každé jednotlivé porušenie povinností
vyplývajúcich z jednotlivých bodov týchto podmienok prác je dodávateľ povinný uhradiť do 30 dní
odo dňa vystavenia faktúry. Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na
náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou v rozsahu
prevyšujúcom zmluvnú pokutu. Ustanovenie bodu d. týmto nie je dotknuté.
f. Sankcie spočívajúce v zákaze vstupu fyzických osôb do priestorov a na staveniská/pracoviská
objednávateľa alebo tretích osôb:

P.č.
1
2
3
4

5

6

7

8

9

Zákaz vstupu zamestnanca dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa do
Trvalý
6 mes. 12 mes. 24 mes.
priestorov a na staveniská/pracoviská objednávateľa alebo tretích osôb ak:
zákaz
spôsobil svojou činnosťou smrť osoby/osôb
spôsobil/utrpel Závažný pracovný úraz a šetrením sa zistilo, že porušil
legislatívne predpisy a/alebo Podmienky prác
spôsobil/utrpel Registrovaný pracovný úraz a šetrením sa zistilo, že porušil
legislatívne predpisy a/alebo Podmienky prác
požil alkoholické nápoje (pozitívna dychová, krvná skúška) a/alebo iné omamné
a psychotropné látky (pozitívny test, krvná skúška) pri vykonávaní prác
spôsobil Mimoriadnu udalosť (požiar, závažnú priemyselnú haváriu, použil
nebezpečný postup) a ohrozil bezpečnosť osoby/osôb a/alebo spôsobil značnú
škodu alebo škodu väčšieho rozsahu na majetku objednávateľa
spôsobil Mimoriadnu udalosť (požiar, závažnú priemyselnú haváriu, použil
nebezpečný postup) a ohrozil bezpečnosť osoby/osôb a/alebo spôsobil malú
alebo väčšiu škodu na majetku objednávateľa







✓
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min.
nespĺňal požadovanú odbornú spôsobilosť vr. oboznámenia s BOZP, OPP o OŽP 2x za
24mes.
min.
nepoužíval OOPP, ktoré zodpovedajú ohrozeniu vyplývajúcemu z práce a
2x za
pracovného prostredia
24mes.
porušil iné povinnosti, ktoré vyplývajú z Podmienok prác, napr. sa nenahlási
pred každým začatím a po ukončení prác v blízkosti NN vedení a v ochrannom min.
pásme vonkajších elektrických vzdušných vedení VN/VVN/ZVN, napr. 2x za
výrez/orez stromov a porastov na DDE a pod.
24mes.
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g. Zmluvné pokuty:
Za porušenie povinností dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa
P.č. v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa alebo tretích
osôb má objednávateľ právo uložiť sankciu:
za prvé porušenie povinností, ktoré vyplývajú z Podmienok prác (okrem požitia
alkoholických nápojov a/alebo iných omamných a psychotropných látok pri
1 vykonávaní prác)
za opakované porušenie povinností rovnakého typu, ktoré vyplývajú z
Podmienok prác na rôznych staveniskách/ pracoviskách a v priestoroch
objednávateľa alebo tretích osôb (okrem požitia alkoholických nápojov a/alebo
2 iných omamných a psychotropných látok pri vykonávaní prác)
za opakované porušenie povinností rovnakého typu, ktoré vyplývajú z
Podmienok prác na jednom stavenisku/ pracovisku a v priestoroch
objednávateľa alebo tretích osôb (okrem požitia alkoholických nápojov a/alebo
3 iných omamných a psychotropných látok pri vykonávaní prác)
za požitie alkoholického nápoja (pozitívna dychová, krvná skúška) a/alebo
požitie iných omamných alebo psychotropných látok (pozitívny test, krvná
4 skúška) pri vykonávaní prác

100
EUR

250
EUR

500
EUR

750
EUR

✓









✓









✓









✓

V. Záverečné ustanovenia
V prípade vzniku rozporov medzi znením zmluvy a týmito podmienkami zabezpečenia výkonu prác pre
dodávateľov má prednosť znenie zmluvy pred znením týchto podmienok. Podmienky zabezpečenia
výkonu prác pre dodávateľov sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.
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