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P R Í L O H A č. ....ku zmluve (resp.k objednávke) č. : .......................................... 
 
Požiadavky bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi a životného prostredia 
na zamestnancov cudzích firiem pracujúcich na území  výrobných spoločností 
ENVIRAL a.s., MEROCO a.s., POĽNOSERVIS a.s., RT Logistic a.s. , ENAGRO 
a.s.,Trnavská cesta , 920 41 Leopoldov 
 
Skratky a pojmy 
 
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
OPP – ochrana pred požiarmi 
PNP – povolenie na prácu 
Objednávateľ – Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s.,Enagro a.s., 
Zhotoviteľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára zmluvu s objednávateľom.  
Zhotoviteľom sú všetci zamestnanci tejto fyzickej alebo právnickej osoby, jej dodávatelia a zamestnanci 
týchto dodávateľov ako aj osoby konajúce na základe príkazu tejto fyzickej alebo právnickej osoby, jej 
dodávateľov alebo ich zamestnancov. 
Pracovník – osoba v zmluvnom alebo pracovnoprávnom vzťahu so zhotoviteľom. 
Smernice – smernicami sa na účely tejto prílohy rozumejú nasledovné dokumenty umiestnené na 
www.enviral.sk, najmä: 
 
- IS - BP Povolenia na prácu 
- IS - BP Systém výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP 
- IS - BP Práca vo výškach 
            
            
  
Všeobecné ustanovenia 
 
- Zhotoviteľ plne zabezpečuje a v plnom rozsahu zodpovedá za plnenie požiadaviek tejto prílohy a to 
svojimi zamestnancami, dodávateľmi i zamestnancami svojich dodávateľov, resp. osôb konajúcich na 
základe príkazu zhotoviteľa alebo dodávateľa alebo ich zamestnancov. Zhotoviteľ alebo ktorýkoľvek 
jeho zamestnanec, alebo dodávateľ zhotoviteľa alebo jeho zamestnanec (ďalej len zhotoviteľ) 
zodpovedá objednávateľovi za to, že sa bude riadiť ustanoveniami tejto prílohy a bude dodržiavať 
všetky povinnosti zhotoviteľa. 
-Články 2 (odsek 2.1., 2.6. a 2.7.), 4, 6, 7, 8 a 11 sa vzťahujú aj na dopravcov kukurice a repky a iných 
surovín (ďalej len dopravca).  
Všetky požiadavky, ktoré sú uvedené v týchto vybratých článkoch, musí dopravca dodržiavať a zároveň 
musí zabezpečiť ich dodržiavanie vodičmi dopravcu. 
-Článok 2 odsek 2.11 sa vzťahuje len na vybraných zhotoviteľov – permanentných dodávateľov. 
Po podpísaní záväznej objednávky na prácu alebo podpísaní zmluvy na dodávku práce je zhotoviteľ 
povinný plniť povinnosti vyplývajúce permanentným dodávateľom z tejto prílohy, najmä vykonávať 
rozhovory o bezpečnosti  podľa internej smernice objednávateľa IS- BP Systém výchovy a vzdelávania 
v oblasti BOZP. 
 
 
Článok 1 - Požiadavky pred začatím prác 
 
1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím prác predložiť zodpovednému vedúcemu za objednávateľa 
práce/manažérovi kontraktu/ zo strany Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. Plán 
BOZP, ktorý obsahuje minimálne: 
- identifikačné údaje zhotoviteľa, 
- štruktúru riadenia, úlohy, zodpovednosti, 
- zoznam subdodávateľov zhotoviteľa, ktorý musí byť vopred odsúhlasený zodpovedným vedúcim 
objednávateľa zo strany Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. 
- prečítať, porozumieť a súhlasiť s dokumentom „Prehlásenie o oboznámení so základnými zásadami 
práce a správania sa v areály a v objektoch BH pre vstupujúce osoby“. 
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- predpisy bezpečnosti práce (bezpečné pracovné postupy, návody alebo technologické postupy, 
smernice a pod.) pre práce, ktoré bude vykonávať v Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT 
Logistic a.s., 
- hodnotenie rizík pre všetky činnosti, ktoré bude vykonávať v Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., 
RT Logistic a.s. spolu so spôsobom ich riadenia (technické, organizačné a iné opatrenia). 
1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať len práce uvedené v pláne BOZP a plne v súlade s požiadavkami 
bezpečnosti uvedenými v tomto pláne a najmä v pracovných postupoch a hodnotení rizík. Pri každej 
zmene oproti plánu BOZP musia byť práce prerušené, plán BOZP musí byť aktualizovaný a 
odsúhlasený manažérom kontraktu. Práce môžu pokračovať až po oboznámení všetkých dotknutých 
pracovníkov so zmeneným plánom BOZP. 
1.3.Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím prác vždy vykonať hodnotenie rizík a výsledky zaznamenať do 
príslušného formulára povolenia na prácu podľa internej smernice objednávateľa IS- BP Povolenia 
na prácu. 
1.4.Zhotoviteľ je povinný absolvovať školenie, ktorého platnosť je dvanásť mesiacov od dátumu 
školenia, pričom absolvovanie školenia je podmienkou pre vstup do areálu Enviral a.s., Meroco a.s., 
Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s.. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom povereného zamestnanca 
predložiť školiteľovi pred začatím školenia úplne vyplnené tlačivo „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a 
jeho dodávateľov“. U osôb, ktoré majú byť školené ako vedúci pracovník, musí byť toto uvedené v 
príslušnom stĺpci uvedeného tlačiva. Tlačivo bude potvrdené podpisom a pečiatkou zhotoviteľa (vzor 
tlačiva sa nachádza na konci Prílohy D).V opačnom prípade nebude zhotoviteľovi vydaný vstupný 
preukaz a nebude vpustený do areálu Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s.. 
Po absolvovaní vstupného školenia a po úspešnom absolvovaní overenia vedomostí bude pridelený 
pracovníkovi zhotoviteľa  osobný vstupný preukaz s platnosťou podľa vyššie uvedeného. Pracovník 
zhotoviteľa je povinný nosiť osobný vstupný preukaz neustále pri sebe. Vstupný preukaz je neprenosný 
a jeho použitie inou osobou bude považované za neoprávnený pobyt v priestoroch Enviral a.s., Meroco 
a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. s dôsledkami podľa článku 11. 
1.5.Zhotoviteľ nesmie vykonávať akúkoľvek prácu pokiaľ mu nebol vydaný osobný vstupný preukaz. To 
platí aj pre vodičov vozidiel, ktorí doviezli zhotoviteľovi akýkoľvek materiál a nemajú platný vstupný 
preukaz. Takýto vodič smie len pripraviť vozidlo k nakládke alebo vykládke, to je sprístupniť ložnú plochu 
vozidla. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa v takomto prípade vodič vozidla nezúčastnil nakladania 
alebo vykladania materiálu. Zhotoviteľ nesmie vykonávať výstavbu a demontáž lešenia pokiaľ mu nebol 
skontrolovaný  osobný  preukaz s označením „Lešenár“ na základe absolvovaného školenia lešenárov 
v akreditovanej firme. 
Vstup stroja na zemné práce, lopatového rýpadla, nakladača a univerzálneho dokončovacieho stroja, 
cestného žeriava a vozidla vybaveného zdvíhacím zariadením na naloženie alebo vyloženie nákladu 
bude povolený len vtedy, ak jeho obsluha má platný vstupný preukaz. Vstupný preukaz pre návštevy 
neoprávňuje jeho držiteľa pracovať v Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s.. 
 
Článok 2 - Zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov a predpisov v Enviral a.s., Meroco 
a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. 
 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri vykonávaní dohodnutých prác a služieb všetky príslušné 
predpisy a technologické postupy prác a služieb, bezpečné pracovné postupy prác a služieb, platné 
právne predpisy BOZP, OPP a životného prostredia, ako aj všetky predpisy BOZP, OPP a životného 
prostredia platné v Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s.. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
oboznámiť sa s aktuálnymi verziami predpisov BOZP platných v Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis 
a.s., RT Logistic a.s. umiestnenými na stránke www.enviral.sk. 
2.2. Zhotoviteľ sa zvlášť zaväzuje dodržiavať  pravidlá (Používanie povolení na prácu a riadenie zmien; 
Prevádzkovanie vozidiel a mobilných zariadení; Vstupovanie do stiesnených 
priestorov; Práca vo výškach; Zdvíhanie a manipulácia s materiálmi; Manipulácia s chemikáliami a 
nebezpečnými látkami,), Osoba pracujúca vo výške nad 1,5 metra musí byť vždy chránená proti pádu 
kolektívnym alebo osobným zabezpečením. 
2.3. Vykonanie dohodnutých prác a služieb je zhotoviteľ povinný realizovať plne v súlade so zákonným 
oprávnením (odbornou spôsobilosťou) tak zhotoviteľa, obchodnej spoločnosti, ako aj jeho jednotlivých 
zamestnancov a dodávateľov. Zhotoviteľ nesmie poveriť svojich zamestnancov ani zamestnancov 
svojich dodávateľov prácou, na ktorú nie sú spôsobilí alebo nemajú príslušné oprávnenia stanovené 
platnou legislatívou SR. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dohodnuté práce a služby nebudú vykonávané 
osobami mladšími ako 18 rokov.Pracovná doba v jednom dni nesmie presiahnuť 12 hodín pričom 
odpočinok medzi dvoma pracovnými zmenami musí byť minimálne 8 hodín. 
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2.4. Všetky práce vykonávané v Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. sa z hľadiska 
bezpečnosti práce riadia internou smernicou IS- BP Práca vo výške. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať 
práce v súlade s týmito smernicami. 
2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zabezpečenie požiarnej bezpečnosti bude mať v prípade 
potreby, najmä však pre každú horúcu prácu, vyškolenú protipožiarnu asistenčnú hliadku a 
k dispozícii dostatok svojich hasiacich prístrojov pre likvidáciu prípadného zahorenia. 
Zároveň sa zaväzuje plniť opatrenia pri činnostiach, na miestach a v čase so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru. Pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci bude mať k dispozícii 
na mieste výkonu prác alebo v jeho blízkosti svoju lekárničku. 
2.6. Zhotoviteľ musí priebeh prác prispôsobiť aktuálnym podmienkam miesta výkonu prác a 
prístupových ciest objednávateľa tak, aby realizácia diela zodpovedala predpisom o BOZP. Zhotoviteľ 
je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky podľa platnej legislatívy, najmä používať bezpečnostné 
pásy (celou posádkou vo všetkých mobilných zariadeniach, ktoré sú nimi vybavené), dodržiavať 
maximálnu povolenú rýchlosť (20 km/hod), pri telefonovaní počas jazdy používať zariadenia handsfree, 
mať zapnuté stretávacie svetlá, riadiť sa vodorovným a zvislým dopravným značením. Prepravovaný 
materiál musí byť riadne zabezpečený.  
2.7. Zhotoviteľ musí zabezpečiť splnenie nasledovných požiadaviek vodičom pri nakládke/vykládke 
akéhokoľvek materiálu privezeného nákladným vozidlom: 
- pred začatím nakládky/vykládky vypnúť motor, vybrať kľúče zo zapaľovania a zabrzdiť 
auto, 
- zamknúť auto a kľúče mať pri sebe alebo ich dať do skrinky v prípade, že 
vysokozdvižný vozík vchádza na ložnú plochu vozidla, 
- umiestniť kliny pod kolesá (pri nakládke/vykládke, kedy auto nie je pristavené 
k nakladacej rampe, umiestniť kliny z oboch strán kolesa), 
- postaviť sa na určené vyznačené miesto (ak nakládku/vykládku nevykonáva sám), 
- používať prilbu, bezpečnostnú obuv a reflexnú vestu a podľa charakteru vykladanej resp. nakladanej 
komodity/materiálu – napr.chemické látky/. 
2.8. Pre rozkopávky komunikácií a trávnatých plôch je potrebný písomný súhlas od riaditeľa Technickej 
divízie/TD/. Každý výkop musí byť zabezpečený nepriehľadným oplotením s výškou 1,8 metra. V 
prípade rozkopávok komunikácií musí byť za zníženej viditeľnosti oplotenie vybavené výstražným 
osvetlením. 
2.9.  Zhotoviteľ zabezpečí kontrolu dodržiavania predpisov BOZP vedúcimi zamestnancami zhotoviteľa 
počas vykonávania prác najmenej raz za zmenu. O vykonaní tejto kontroly je zhotoviteľ povinný viesť 
záznamy. Nedostatky zistené pri týchto kontrolách je zhotoviteľ povinný odstrániť bez zbytočného 
odkladu. Zhotoviteľ na požiadanie predloží objednávateľovi záznamy z týchto kontrol, ako aj z realizácie 
opatrení na odstránenie nedostatkov. 
2.11. Pravidelný dodávateľ zabezpečí vykonávanie auditov správania určeným vedúcim zamestnancom 
zhotoviteľa počas vykonávania prác, najmenej raz za mesiac. O vykonaní týchto auditov je zhotoviteľ 
povinný viesť záznamy. Nedostatky zistené pri týchto auditoch je zhotoviteľ povinný odstrániť bez 
zbytočného odkladu. Zhotoviteľ na požiadanie predloží objednávateľovi záznamy z týchto auditov ako 
aj z realizácie opatrení na odstránenie nedostatkov. 
 
Článok 3 - Pohyb/pobyt zhotoviteľa v priestoroch Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT 
Logistic a.s. 
 
3.1.Zhotoviteľ je povinný pred každým vstupom do prevádzky objednávateľa nahlásiť zodpovednému 
zamestnancovi objednávateľa (napr. vedúcemu prevádzky, majstrovi) svoju prítomnosť a uviesť všetky 
požadované údaje do knihy „Zamestnanci v prevádzke“. To neplatí pokiaľ ide o zamestnancov 
zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať práce počas plánovanej odstávky zariadenia a sú menovite uvedení 
v pláne odstávky. Pri odchode z miesta výkonu prác je zhotoviteľ povinný zapísať odchod do knihy 
„Zamestnanci v prevádzke“. Určený vedúci zamestnanec zhotoviteľa musí byť neustále informovaný 
omieste pohybu/pobytu svojich zamestnancov a dodávateľov. 
3.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa nebude zdržiavať v areáli Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., 
RT Logistic a.s. mimo určených miest a mimo svoju pracovnú dobu. Pre príchod na pracovisko a odchod 
z pracoviska je zhotoviteľ povinný používať stanovené prístupové komunikácie a určené vchody. 
Príchod do práce, prerušenie práce a odchod z práce, ako aj akýkoľvek vstup do areálu alebo odchod 
z areálu Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. je zhotoviteľ (vrátane vodičov 
motorových vozidiel, ktorým bol vydaný vstupný preukaz) povinný osobne oznámiť pracovníkovi ktorí 
prácu za objednávateľa kontroluje a riadi a musí sa podrobiť kontrole vecí, ktoré nesú alebo vezú so 
sebou. Takúto kontrolu sú oprávnení vykonať určení zamestnanci objednávateľa alebo príslušníci 
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STRÁŽNEJ SLUŽBY. Pracovníci SBS sú oprávnení potvrdiť predložený zoznam náradia ktorý bol 
vnesený do areálu Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s.. V prípade, že bude pri 
kontrole nájdený materiál alebo tovar, ktorý nebol zhotoviteľ oprávnený prenášať/prevážať a ani 
dodatočne (do 24 hodín) nepredloží doklad preukazujúci oprávnenosť tento materiál/tovar 
prenášať/prevážať, bude toto považované za pokus o krádež s následnými dôsledkami vyplývajúcimi z 
článku 11 odsek 11.4. 
 
Článok 4 - Požiadavky na osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas výkonu prác zaistí používanie OOPP potrebných podľa výsledkov 
hodnotenia rizík minimálne však pracovný odev s označením firmy, prilbu a bezpečnostnú obuv 
a reflexnú vestu.Zároveň bude zhotoviteľ vykonávať kontrolu ich používania. Ako prostriedok 
individuálnej ochrany proti pádu je možné používať výhradne iba bezpečnostný postroj. Používanie 
bezpečnostných opaskov ako prostriedkov individuálnej ochrany proti pádu je zakázané. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje používať pre prácu vo výške prilbu s popruhom pod bradu upevneným minimálne v troch 
bodoch. 
 
Článok 5 - Pracoviská a priestory zhotoviteľa a pracovné prostriedky 
 
5.1.Zhotoviteľ na svoje náklady označí užívané priestory názvom firmy zhotoviteľa a telefónnym číslom 
vedúceho pracoviska (stavebné bunky, budovy, miestnosti, dočasné sklady a pod.).Tieto zhotoviteľ 
odstráni po ukončení prác.Vyčlenené priestory a pracoviská bude zhotoviteľ udržiavať na svoje náklady 
v čistote a poriadku a v súlade s bezpečnostnými, požiarnymi a hygienickými predpismi podľa štandardu 
Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. 11/01 Výstavba a montáž. 
5.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať  tieto požiadavky objednávateľa: 
- umožní objednávateľovi v ktoromkoľvek čase okamžitý vstup do všetkých priestorov (aj stavebné 
bunky) a na pracoviská za účelom vykonania fyzickej obhliadky a kontroly; 
- umožní prístup k všetkým informáciám, ktoré sa týkajú plnenia požiadaviek objednávateľa; 
- akceptuje a vykoná bez zbytočných odkladov v stanovených termínoch nápravné 
opatrenia a odporučenia na zlepšenie k zisteniam z vykonania takejto kontroly.Objednávateľ prehlasuje, 
že všetky získané informácie od dodávateľov sú dôverného charakteru, a budú použité len pre interné 
účely riadenia a zlepšovania manažérskych systémov. 
5.3.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude mať všetky pracovné prostriedky v súlade so všeobecne platnými 
právnymi a ostatnými predpismi vrátane interných predpisov Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., 
RT Logistic a.s.. Zhotoviteľ musí všetky pracovné prostriedky kontrolovať pred ich prinesením do Enviral 
a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. ako aj pred každým použitím.Poškodené pracovné 
prostriedky alebo také, ktoré nevyhovujú príslušným normám musia byť okamžite vyradené z používania 
a bezodkladne odstránené z areálu Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s.. 
Pracovné prostriedky sa môžu používať len na účel, na ktorý sú určené a podľa návodu na použitie od 
ich výrobcu. Je zakázané prinášať a používať poškodené, podomácky vyrobené, neodborne 
opravované pracovné prostriedky. 
5.4.Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že všetky technické zariadenia, ktoré budú použité pri realizácii 
zmluvných prác, sú v technickom stave spôsobilom na prevádzku podľa príslušných právnych a 
ostatných predpisov. K vyhradeným technickým zariadeniam musí mať zhotoviteľ k dispozícii platnú 
dokumentáciu potvrdzujúcu, že ich technický stav je spôsobilý na prevádzku a túto na požiadanie 
predložiť objednávateľovi.  
5.5.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby použitia mobilnej zdvíhacej pracovnej plošiny, bude 
táto vybavená ovládacími prvkami tak, aby bolo možné plošinu ovládať z pracovnej plošiny aj zo zeme. 
Použitie mobilnej zdvíhacej pracovnej plošiny s ovládacími prvkami dostupnými len zo zeme 
jezakázané. Každé technické zariadenie môže byť použité len na účel a spôsobom určeným výrobcom 
alebo pracovným postupom. 
5.6.Zhotoviteľ zabezpečí, aby pri práci s technickými zariadeniami najmä stavebnými strojmi 
a zdvíhacími zariadeniami bola dodržaná bezpečná vzdialenosť osôb od pohybujúcich sa častí 
zariadení a aby sa osoby nepohybovali v nebezpečných zónach zariadení napr. zóna dopadu bremena 
u zdvíhacích zariadení a pod.  
5.7.Zhotoviteľ ďalej zabezpečí, aby spoje na hadicových vedeniach s pracovným tlakom 5 MPa a viac 
napr. pneumatické nástroje, vysokotlakové čističe – WAP a pod., boli zabezpečené proti ich 
nežiaducemu náhlemu rozpojeniu a nekontrolovanému pohybu týchto hadicových vedení. Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť kontrolu technických zariadení pred ich použitím v Enviral a.s., Meroco a.s., 
Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. ako aj v intervaloch určených príslušnými právnymi a ostatnými 
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predpismi resp. výrobcom zariadenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyradenie zariadenia z 
používania a bezodkladné odstránenie z areálu Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic 
a.s., ak vykazuje akúkoľvek poruchu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vedenie záznamov o kontrolách 
a na požiadanie objednávateľa predložiť tieto záznamy. 
Používanie drevených rebríkov je zakázané. Drevené rebríky je možné používať výlučne zdvojené na 
lešeniach. V rozvodniach je možné používať výlučne laminátové rebríky. Používanie rebríkov 
vyrobených z vodivého materiálu je v rozvodniach zakázané. 
Používanie mobilného telefónu je zakázané pri nasledovných prácach: 
- obsluha mobilných zariadení ( napr. vysokozdvižné vozíky, nakladače, atď. ) vrátane bicyklovania 
(použitie mobilného telefónu je možné len v osobných alebo nákladných vozidlách výlučne s použitím 
zariadenia „hands free“), 
- obsluha zdvíhacích zariadení (okrem prípadu, kedy je telefón prostriedkom komunikácie medzi 
obsluhou zdvíhacieho zariadenia a pracovníkom riadiacim zdvíhaciu prácu), 
- výstavba, demontáž lešenia, 
- činnosti s rizikom styku s rotujúcimi časťami a zbiehavými miestami. 
Používanie nožov s olamovacou čepeľou je zakázané. Taktiež je zakázané používať ako nože ostré 
alebo zabrúsené kovové predmety (napr. pílový list, oceľovú pásku a pod.) alebo iné ostré predmety. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude zasahovať do žiadnych zariadení, strojov, priestorov, objektov a 
predmetov, ktoré nesúvisia s realizáciou zmluvných prác. Pokiaľ zhotoviteľ pri realizácii zmluvných prác 
demontuje ochranné alebo bezpečnostné zariadenia (kryty, zábradlia, núdzové vypínače a pod.),musí 
uviesť tieto zariadenia do pôvodného stavu. 
V prípade potreby použitia vysielačiek je potrebné vopred odkonzultovať používané frekvencie a volacie 
znaky s kompetentnou osobou za Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. pre túto 
objednávku. 
Zabezpečenie BOZP na všetkých pracoviskách vykonáva zhotoviteľ na vlastné náklady a taktiež 
zabezpečuje na svoje náklady koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie, ak nie je 
zmluvne dohodnuté inak. 
 
Článok 6 - Nehody, úrazy, havárie a iné nežiaduce udalosti 
 
Zhotoviteľ je povinný v prípade akéhokoľvek úrazu svojho zamestnanca alebo zamestnanca svojho 
dodávateľa, ktorý sa stal v areáli objednávateľa alebo na inom objednávateľom určenom mieste, 
okamžite vyrozumieť Ohlasovňu požiarov 
  

➢ velín ENV   - 0337352481,vrátnica ENV-        +421337352400, 
➢ velín MRC  - 0337350812,vrátnica SLL -        +421918341332, 
➢ velín PLS   - +421917406598, vrátnica SLL -  +421918341332 

 
         a manažéra kontraktu zo strany Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s.. Rovnako 

je zhotoviteľ povinný postupovať aj v prípade nebezpečných udalostí (skoronehôd). Zhotoviteľ sa 
zaväzuje poskytnúť plnú súčinnosť pri vyšetrovaní príčin úrazu. 
V prípade akéhokoľvek poškodenia majetku objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne nahlásiť 
toto poškodenie vystavujúcemu PNP, vedúcemu príslušnej prevádzky alebo manažérovi kontraktu zo 
strany Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s.. Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí znečistenie 
komunikácií a priľahlých priestorov, musí ho bez zbytočného odkladu odstrániť na vlastné náklady. 
 
 
Článok 7 - Zakázané látky, prostriedky a činnosti 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje bez akýchkoľvek výhrad, že v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy bude na vlastné 
náklady sústavne zabezpečovať a kontrolovať, aby jeho zamestnanci, zamestnanci jeho dodávateľov 
resp. tretie osoby, ktoré vyššie uvedená firma poverí, nevstupovali do areálu Enviral a.s., Meroco a.s., 
Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. a jej dcérskych spoločností (ako aj na miesta mimo areálu, ktoré sú 
majetkom Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s., najmä pred vstupnými miestami 
do areálu a administratívnej budovy, na parkoviskách a pod.) pod vplyvom alkoholu alebo iných 
toxických látok, a aby do týchto areálov nevnášali alkoholické nápoje alebo iné toxické látky, zbrane, 
strelivo a výbušniny a zároveň, aby v priestoroch areálu  
Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. nepožívali alkoholické alebo iné toxické látky 
a aby bez povolenia v areáli Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. nefotografovali 
a nezhotovovali videozáznamy ani mobilnými telefónmi. Zhotoviteľ môže byť vyzvaný k podrobeniu sa 
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dychovej skúške na alkohol alebo skúške na drogy, alebo tiež môže byť preverený, či takéto látky 
nepriniesol do objektu spoločnosti Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s.. Takéto 
kontroly sú oprávnení vykonávať určení zamestnanci objednávateľa alebo príslušníci STRÁŽNEJ 
SLUŽBY. 
V prípade, že bude u zhotoviteľa zistený pozitívny výsledok dychovej skúšky na alkohol alebo sa 
zhotoviteľ odmietne podrobiť takejto skúške, bude toto považované za porušenie tohto článku s 
dôsledkami podľa článku 11. V prípade, že bude u zhotoviteľa zistený pozitívny výsledok dychovej 
skúšky na alkohol, môže tento požiadať o opakovanú skúšku, ktorá sa vykoná po 15 minútach. Pokiaľ 
bude výsledok  opakovanej skúšky negatívny, výsledok z predchádzajúceho testu sa neberie do úvahy. 
 Pokiaľ bude výsledok opakovanej skúšky pozitívny, berie sa do úvahy hodnota z prvého testu. Za 
záväzný sa považuje výsledok dychovej skúšky na alkohol nameraný analyzátorom dychu, ktorý 
podlieha pravidelnému overeniu podľa platných právnych predpisov. Zhotoviteľ je oprávnený pred 
zaznamenaním príchodu  na vstupe do závodu požiadať pracovníkom SBS o dobrovoľnú skúšku na 
alkohol. Ak bude výsledok dobrovoľnej skúšky pozitívny, pracovník nebude do závodu vpustený bez 
sankcií vyplývajúcich z článku 11. 
 
Článok 8 - Zákaz fajčenia 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákaz fajčenia v celom areáli Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis 
a.s., RT Logistic a.s.. 
 
Článok 9 - Environmentálne požiadavky 
 
9.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s touto objednávkou používať materiály a technológie, ktoré sú 
šetrné voči životnému prostrediu, hygienicky nezávadné, biologicky odbúrateľné alebo recyklovateľné. 
9.2.Zhotoviteľ musí mať karty bezpečnostných údajov pre všetky chemické látky používané pri svojej 
práci v Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. a zadefinuje bezpečné miesta pre 
skladovanie svojich chemikálií. 
9.3.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nevyhnutné množstvá ním používaných nebezpečných chemických látok 
a nebezpečných chemických prípravkov pre životné prostredie ako aj pre ľudí sú riadne označené, 
uskladnené, a je s nimi manipulované a nakladané v zmysle platnej legislatívy. V prípade, ak existuje 
reálna možnosť, hrozba úniku škodlivých látok a nebezpečných chemických látok a prípravkov,v zmysle 
platnej legislatívy, do jednotlivých zložiek životného prostredia pri výkone činností alebo pri príprave 
činností, zhotoviteľ musí: 
- predložiť postupy na prevenciu a príp. likvidáciu ich úniku vlastnými určenými prostriedkami, 
- okamžite ohlásiť únik (o akú látku sa jedná a jej množstvo) projektovému manažérovi 
zo strany Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. pre prípad potreby koordinácie 
spolupôsobenia likvidačnej skupiny Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s.. 
Ak z posúdenia možnosti vzniku odpadov (podľa platnej legislatívy SR) vyplynie, že pri výkone činností 
v súvislosti s touto objednávkou v priestoroch Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic 
a.s. budú vznikať odpady, zhotoviteľ sa zaväzuje, že ich bezodplatne odstráni a zabezpečí ich 
spracovanie alebo likvidáciu vlastnými prostriedkami a túto činnosť doloží kópiami vážnych lístkov 
vyvezených odpadov alebo sprievodných listov nebezpečného odpadu, ktoré budú slúžiť ako doklad 
zabezpečenia likvidácie vzniknutých odpadov mimo areálu Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., 
RT Logistic a.s. zlikviduje v zmysle platnej legislatívy. 
 
 
 
Článok 10 - Zdravotné riziká 
 
Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa so zdravotnými rizikami na pracovisku Enviral a.s., Meroco a.s., 
Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s., kde bude 
pracovať a prijať opatrenia na ich minimalizáciu. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí ochranu zdravia 
svojich zamestnancov podľa príslušných právnych predpisov a že má posúdené zdravotné riziká pri 
výkone prác pre objednávateľa. 
 
Článok 11 – Sankcie 
 
Sankcie sú presadzované technikmi BOZP vo forme I. a II. napomenutia. Zhotoviteľ, ktorý poruší 
pravidlá BOZP dostane prvé napomenutie vo forme žltej karty s názvom výstraha s dôvodom uvedeným 
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na druhej strane karty. Pri druhom napomenutí je porušenie BOZP pravidiel považované za hrubé 
porušenie a je odobratý vstup vedúcemu pracovnej skupiny až odstúpenie od zmluvy uzatvorenou s 
zhotoviteľom.  
 
11.1. Zakázané látky, prostriedky, činnosti a fajčenie 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ poruší článok 7 tejto prílohy, môže objednávateľ voči 
zhotoviteľovi uplatniť sankcie uvedené v tabuľke 1 a 2. 
 
 
Tabuľka 1: Sankcie pri pozitívnom výsledku dychovej skúšky na alkohol pri nástupe na pracovnú 
zmenu. 

Pozitívny výsledok dychovej skúšky 
na alkohol s hodnotu 

Sankcia 

Do 0,1 ‰  vrátane 

Osoba musí okamžite opustiť areál Enviral a.s., 
Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. 
a nebude jej umožnený vstup do areálu Enviral 
a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic 
a.s. v daný deň. 

Od 0,12 ‰  do 0,3 ‰ vrátane 

Osoba musí okamžite opustiť areál Enviral a.s., 
Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. 
a nebude jej umožnený vstup do areálu Enviral 
a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic 
a.s. v daný deň. Objednávateľ vyúčtuje v 
každom jednotlivom prípade zmluvnú pokutu 
vo výške 1000,- €. 

Od 0,33  ‰ vrátane 

Osoba musí okamžite opustiť areál Enviral a.s., 
Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. 
a nebude jej umožnený vstup do areálu Enviral 
a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic 
a.s. po dobu 2 rokov. Objednávateľ vyúčtuje v 
každom jednotlivom prípade zmluvnú pokutu 
vo výške 1000,- € . 

 
 
Tabuľka 2: Sankcie pri pozitívnom výsledku dychovej skúšky na alkohol počas pracovnej zmeny 
 

Pozitívny výsledok dychovej skúšky 
na alkohol s hodnotu 

Sankcia 

 
Vyššou ako 0,00 ‰ 

Osoba musí okamžite opustiť areál Enviral a.s., 
Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. 
a nebude jej umožnený vstup do areálu Enviral 
a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic 
a.s. po dobu 2 rokov. Objednávateľ vyúčtuje v 
každom jednotlivom prípade zmluvnú pokutu 
vo výške 1000,- €. 

 
Ak zhotoviteľ poruší článok 8 tejto prílohy môže objednávateľ zhotoviteľovi vyúčtovať v každom 
jednotlivom prípade zmluvnú pokutu vo výške 100 ,- €. Objednávateľ môže ihneď podľa vlastného 
uváženia so zreteľom na okolnosti prípadu zamietnuť vstup do objektov Enviral a.s., Meroco a.s., 
Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. tým zamestnancom zhotoviteľa, u ktorých bolo zistené porušenie 
ustanovenia článku 7 alebo 8. Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť toto zamietnutie s dvojročným 
účinkom. Pri opakovaných prípadoch, alebo v prípade súčasného porušenia článkov 7 alebo 8 viacerými 
osobami, sa takéto konania budú považovať za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je 
oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou od momentu doručenia odstúpenia zhotoviteľovi, 
bez nárokov na ušlý zisk a preplatenie vzniknutých nákladov zhotoviteľovi. 
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11.2. Vstupné preukazy 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ nevráti vydané osobné vstupné preukazy do 13 mesiacov 
od dátumu posledného vstupného školenia, považuje sa to za porušenie tejto prílohy a zaplatí sankciu 
30,- €  v každom jednotlivom prípade. Zhotoviteľ je zodpovedný aj za vrátenie osobných vstupných 
preukazov jeho dodávateľov a zaväzuje sa znášať všetky kompenzačné náklady spojené s nevrátením 
osobných vstupných preukazov zamestnancov jeho dodávateľov. 
 
11.3. Environmentálne požiadavky 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ poruší ustanovenia článku 9 tejto prílohy, bude sa takéto 
konanie považovať za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s 
okamžitou platnosťou od momentu doručenia odstúpenia zhotoviteľovi, bez nárokov na ušlý zisk a 
preplatenie vzniknutých nákladov zhotoviteľovi. Zároveň bude zhotoviteľ vyradený zo všetkých ďalších 
výberových konaní, uhradí všetky škody spôsobené neenvironmentálnym správaním v zmysle 
odborného odhadu podľa platnej legislatívy o prevencii a náprave environmentálnych škôd a 
jednorazovú zmluvnú pokutu 1000,- €. 
 
11.4. Krádež a pokus o krádež 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ vykoná krádež alebo pokus o krádež v objekte Enviral a.s., 
Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. podľa konania v príslušnej trestnej veci, môže 
objednávateľ zhotoviteľovi vyúčtovať v každom jednotlivom prípade zmluvnú pokutu vo výške 3000,- €. 
Objednávateľ zároveň zamietne vstup do objektov Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT 

Logistic a.s. tým zamestnancom zhotoviteľa,resp. jeho dodávateľa, ktorí krádež alebo pokus o krádež 

vykonali. Do času rozhodnutia o tom, či bol alebo nebol trestný čin spáchaný je objednávateľ oprávnený 

dočasne zhotoviteľovi odňať vstup do objektov Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic 

a.s.. Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť toto zamietnutie s trvalým účinkom. 

V prípade opakovanej krádeže hociktorým zamestnancom zhotoviteľa, resp. jeho dodávateľa je 
objednávateľ oprávnený rozviazať zmluvný vzťah so zhotoviteľom a to s okamžitou platnosťou, bez 
nárokov na ušlý zisk a preplatenie vzniknutých nákladov a rovnako môže byť zhotoviteľ vylúčený aj zo 
všetkých ďalších obchodných rokovaní. 
 
11.5. Neoprávnený pohyb/pobyt v priestoroch Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT 
Logistic a.s. 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa zhotoviteľ bude nachádzať v iných priestoroch Enviral a.s., Meroco 
a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s., ako je určené v zmluve, môže objednávateľ zhotoviteľovi 
vyúčtovať v každom jednotlivom prípade zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €. 
V prípade, že sa zhotoviteľ opakovane nachádza v iných priestoroch ako sú určené zmluvou, bude sa 
takéto konanie považovať za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od 
zmluvy s okamžitou platnosťou od momentu doručenia odstúpenia zhotoviteľovi, pričom zhotoviteľ 
nemá nárok na ušlý zisk a preplatenie vzniknutých nákladov a rovnako môže byť zhotoviteľ vylúčený aj 
zo všetkých ďalších obchodných rokovaní. 
 
 
 
11.6. Požiadavky zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ poruší požiadavky a podmienky zabezpečenia BOZP 
ako aj iné požiadavky uvedené v tejto zmluve, objednávateľ môže uplatniť nápravné opatrenia 
(sankcie) podľa druhu a závažnosti porušenia tak, ako je uvedené ďalej v tomto článku. 
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Objednávateľ je oprávnený v prípade zistenia porušovania požiadaviek a podmienok 
zabezpečenia BOZP a OPP uložiť sankcie podľa tabuľky 2, 3 a 4. 

 

 

Tabuľka 3: Sankcie pri závažnom porušení výkonným pracovníkom. 

Porušenie 
výkonným 

pracovníkom 

Sankcia voči 
výkonnému 

pracovníkovi 

Sankcia voči 
vedúcemu 

pracovnej skupiny 

Sankcia voči 
zhotoviteľovi 

(firme 
Akceptovanie/prijatie 
Upozornenia a zastavenie 
Nebezpečného správania 

Deaktivácia vstupného 
preukazu pracovníka odo 
dňa nasledujúceho po 
porušení a následné 

preškolenie 

 Uplatnenie zmluvnej 
pokuty 10 € za 
preškolenie každého 
pracovníka, ktorý sa 
dopustil porušenia 

Neakceptovanie/neprijatie 
Upozornenia a nezastavenie 
Nebezpečného správania 

Okamžité opustenie 
areálu Enviral a.s., 
Meroco a.s., Poľnoservis 
a.s., RT Logistic a.s. 
pracovníkom 
a  deaktivácia vstupného 
preukazu pracovníka na 3 
kalendárne dni 
a následné preškolenie 

Deaktivácia vstupného 
preukazu vedúceho 
pracovnej skupiny, ktorý 
riadil práce, pri ktorých 
došlo k porušeniu od 
nasledujúceho dňa po 
porušení a následné 
preškolenie. Pohovor 
zamestnanca 
bezpečnosti pri práci s 
pracovníkom. 

Uplatnenie zmluvnej 
pokuty 10 € za 
preškolenie každého 
pracovníka, ktorému 
bol deaktivovaný 
vstupný preukaz. 

Porušenie 
kardinálneho 
pravidla 

Okamžité opustenie 
Areálu Enviral a.s., 
Meroco a.s., Poľnoservis 
a.s., RT Logistic a.s. 
Pracovníkom 
a deaktivácia vstupného 
preukazu pracovníka, 
zamietnutie vstupu 
do areálu Enviral a.s., 
Meroco a.s., Poľnoservis 
a.s., RT Logistic a.s. na 2 
roky. 

Deaktivácia vstupného 
preukazu vedúceho 
pracovnej skupiny, ktorý 
riadil práce, pri ktorých 
došlo k porušeniu od 
nasledujúceho dňa po 
porušení a následné 
preškolenie. Pohovor 
zamestnanca 
bezpečnosti pri práci s 
pracovníkom. 

Uplatnenie zmluvnej 
pokuty 10 € za 
preškolenie vedúceho 
pracovníka. Pohovor 
riaditeľa Nákupu resp. 
príslušnej 
organizačnej 
jednotky s riaditeľom 
príslušného hotoviteľa. 
Uplatnenie zmluvnej 
pokuty vo výške 100 
EUR za každé 
jednotlivé porušenie 

 

Tabuľka 4: Sankcie pri závažnom porušení vedúcim pracovnej skupiny. 

Porušenie vedúcim 
pracovníkom 

Sankcia voči vedúcemu 
pracovnej skupiny 

Sankcia voči zhotoviteľovi 
(firme) 

Akceptovanie/prijatie 
Upozornenia a zastavenie 
Nebezpečného správania Deaktivácia vstupného preukazu 

pracovníka odo dňa 
nasledujúceho po porušení 
a následné preškolenie 

Uplatnenie zmluvnej pokuty 10 € za 
preškolenie každého pracovníka, 
ktorý sa dopustil porušenia. Pohovor 
riaditeľa Nákupu resp. príslušnej 
organizačnej jednotky s riaditeľom 
príslušného zhotoviteľa. Uplatnenie 
zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR 
za každé jednotlivé porušenie 

Neakceptovanie/neprijatie 
upozornenia a nezastavenie 
Nebezpečného správania 

Okamžité opustenie areálu Enviral 
a.s., Meroco a.s., Poľnoservis 
a.s., RT Logistic a.s. pracovníkom, 
deaktiváci a vstupného preukazu 
pracovníka na 10 kalendárnych 
dní a následné preškolenie 

Uplatnenie zmluvnej pokuty 10 € za 
preškolenie každého pracovníka, 
ktorý sa dopustil porušenia. Pohovor 
riaditeľa Nákupu resp. príslušnej 
organizačnej jednotky s riaditeľom 
príslušného zhotoviteľa. Uplatnenie 
zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR 
za každé jednotlivé porušenie 
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Porušenie kardinálneho 
pravidla 

Okamžité opustenie  areálu  
Enviral a.s., Meroco a.s., 
Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. 
pracovníkom a deaktivácia 
vstupného preukazu pracovníka, 
zamietnutie vstupu do areálu 
Enviral a.s., Meroco a.s., 
Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. 
na 2 roky. 

Pohovor riaditeľa TD resp. 
príslušnej organizačnej jednotky 
s riaditeľom príslušného zhotoviteľa. 
Uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 
100 EUR za každé jednotlivé 
porušenie 
 

 

Tabuľka 5: Sankcie pri závažnom porušení viacerými pracovníkmi jednej pracovnej skupiny. 

 

Porušenie 
viacerými 

výkonnými 
pracovníkmi 

Sankcia voči 
výkonnému 

pracovníkovi 

Sankcia voči 
vedúcemu 
pracovnej 
skupiny 

Sankcia voči 
zhotoviteľovi 

(firme) 

Akceptovanie/prijatie 
Upozornenia a zastavenie 
Nebezpečného správania 

Deaktivácia vstupného 
Preukazu pracovníkov, 
ktorí sa dopustili 
porušenia odo dňa 
nasledujúceho po 
porušení a následné 

preškolenie 

Deaktivácia vstupného 
Preukazu vedúceho 
pracovnej skupiny, 
ktorý riadil práce, 
pri ktorých došlo 
k porušeniu odo dňa 
nasledujúceho po 
porušení a následné 
preškolenie. 

Uplatnenie zmluvnej 
pokuty 10 € za 
preškolenie 
každého pracovníka, 
ktorému bol deaktivovaný 
vstupný preukaz. 
Pohovor 
riaditeľa Nákupu resp. 
príslušnej organizačnej 
jednotky s riaditeľom 
príslušného zhotoviteľa. 
Uplatnenie zmluvnej 
pokuty vo výške 100 EUR 
za každé jednotlivé 
porušenie 

Neakceptovanie/neprijatie 
upozornenia 
a nezastavenie 
nebezpečného správania 

Okamžité opustenie 
areálu BH pracovníkmi, 
ktorí sa dopustili 
porušenia,deaktivácia 
ich vstupných preukazov 
na 3 kalendárne dni 
a následné preškolenie 

Okamžité opustenie 
areálu  Enviral a.s., 
Meroco a.s., 
Poľnoservis a.s., RT 
Logistic a.s. 
pracovníkom, ktorý 
riadil práce, pri ktorých 
došlo k porušeniu. 
Deakt ivácia  
vstupného preukazu 
pracovníka na 10 
kalendárnych dní 
a následné reškolenie. 

Uplatnenie zmluvnej 
pokuty 10 € za 
preškolenie 
každého pracovníka, 
ktorému bol deaktivovaný 
vstupný preukaz. 
Pohovor 
riaditeľa Nákupu resp. 
príslušnej organizačnej 
jednotky s riaditeľom 
príslušného zhotoviteľa. 
Uplatnenie zmluvnej 
pokuty vo výške 100 EUR 
za každé jednotlivé 
porušenie 
 

Porušenie 
kardinálneho 
pravidla 

Okamžité opustenie 
areálu Enviral a.s., 
Meroco a.s., Poľnoservis 
a.s., RT Logistic a.s. 
pracovníkmi, ktorí sa 
dopustili porušenia, 
deaktivácia ich 
vstupných 
preukazov, zamietnutie 
vstupu do areálu Enviral 
a.s., Meroco a.s., 
Poľnoservis a.s., RT 
Logistic a.s.  na 2 roky. 

Okamžité opustenie 
areálu Enviral a.s., 
Meroco a.s., 
Poľnoservis a.s., RT 
Logistic a.s. 
pracovníkom, ktorý 
riadil práce, pri ktorých 
došlo k porušeniu. 
Deakt ivácia 
vstupného 
preukazu pracovníka 
na 10 kalendárnych 
dní 
a následné 
preškolenie. 

Uplatnenie zmluvnej 
pokuty 10 € za 
preškolenie 
vedúceho pracovníka. 
Pohovor riaditeľa Nákupu 
resp. príslušnej 
organizačnej jednotky 
s riaditeľom príslušného 
zhotoviteľa. Uplatnenie 
zmluvnej pokuty vo výške 
100 EUR za každé 
jednotlivé porušenie 
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11.7. Dopravné predpisy 
 
Objednávateľ je oprávnený v prípade zistenia porušenia pravidiel cestnej premávky uložiť 
nasledovné sankcie: 
11.7.1. Odobratie povolenia vstupu motorového vozidla do areálu Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis 
a.s., RT Logistic a.s. na dobu 3 
kalendárnych dní odo dňa, kedy sa objednávateľ o tomto porušení dozvedel a zákaz 
vodičovi viesť motorové vozidlo v areáli Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. 
počas tejto doby; 
11.7.2. Odobratie povolenia vstupu motorového vozidla do areálu Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis 
a.s., RT Logistic a.s. na dobu 30 
kalendárnych dní odo dňa, kedy sa objednávateľ o tomto porušení dozvedel a zákaz 
vodičovi viesť motorové vozidlo v areáli Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. 
počas tejto doby; 
11.7.3. Odobratie povolenia vstupu motorového vozidla do areálu Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis 
a.s., RT Logistic a.s. na dobu 90 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa objednávateľ o tomto porušení 
dozvedel a zákaz vodičovi viesť motorové vozidlo v areáli Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., 
RT Logistic a.s. počas tejto doby a uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- €  voči zhotoviteľovi. 
V prípade, že by vodič viedol motorové vozidlo v areáli Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT 
Logistic a.s. v dobe, na ktorú mu bolo zakázané viesť motorové vozidlo, bude toto považované za 
neoprávnený pohyb zamestnanca zhotoviteľa v priestoroch Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., 
RT Logistic a.s. s následnými dôsledkami vyplývajúcimi z odseku 11.5. tohto článku. 
Tieto sankcie objednávateľ uplatňuje podľa závažnosti porušenia pravidiel cestnej premávky,zvyčajne 
však pri prvom porušení pravidiel cestnej premávky v kalendárnom roku uplatní sankciu podľa odseku 
11.7.1., pri druhom porušení sankciu podľa odseku 11.7.2., pri treťom a ďalšom porušení pravidiel 
cestnej premávky v kalendárnom roku uplatní sankciu podľa odseku 11.7.3. Pri závažnom porušení 
pravidiel cestnej premávky (napr. rýchlosť nad 20 km/h, ohrozenie chodcov alebo iných účastníkov 
cestnej premávky) uplatní objednávateľ zmluvnú pokutu 100,- €. Taktiež odoberie povolenie vstupu 
motorového vozidla do areálu Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. na dobu 30 
kalendárnych dní odo dňa, kedy sa objednávateľ o tomto porušení dozvedel a uplatní zákaz vodičovi 
viesť motorové vozidlo v areáli Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. počas tejto 
doby. 
 
 
 
Záverečné ustanovenia 
 
Pre všetky prípady týkajúce sa finančnej sankcie - zmluvnej pokuty platí, že uvedená finančná sankcia 
- zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu zhotoviteľovi. 
Uvedenými sankciami nie sú dotknuté nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi ako aj tretím osobám na 
náhradu prípadných škôd alebo nárok objednávateľa voči zhotoviteľovi odstúpiť od tejto zmluvy. V 
prípade, že zhotoviteľ neuhradí zmluvnú pokutu, objednávateľ je oprávnený započítať túto zmluvnú 
pokutu do pohľadávok zhotoviteľa. Neuhradenie zmluvnej pokuty môže byť považované za závažné 
porušenie s následnými dôsledkami vyplývajúcimi z článku 11. 
Kontrolu dodržiavania požiadaviek BOZP, OPP, dopravných a environmentálnych predpisov a 
ustanovení tejto Prílohy sú zo strany Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. 
oprávnení vykonávať zamestnanci Bezpečnosti pri práci, príslušníci STRÁŽNEJ SLUŽBY , 
kompetentná osoba za Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s. pre túto objednávku, 
vedúci zamestnanci. 
Zhotoviteľ prijíma a je povinný dodržiavať pri vykonávaní Služby platnú verziu tejto Prílohy, ktorá je 
zverejnená na internetovej stránke – http://www.enviral.sk/..... 

 

 

 

 

http://www.enviral.sk/.....
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ZOZNAM ZAMESTNANCOV ZHOTOVITEĽA A JEHO DODÁVATEĽOV 

(Žiadanka na preškolenie a vydanie ID kariet) 

Zhotoviteľ (Názov firmy uvedenej v objednávke  

s Enviral a.s., Meroco a.s., Poľnoservis a.s., RT Logistic a.s.): 

 

Meno a priezvisko oprávnenej osoby zhotoviteľa: 

Mobil: 

Email: 

Podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa: 

 

 

 

 

Pečiatka zhotoviteľa:   

Dátum:   

Číslo objednávky:  
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*Ak ste ID kartu vrátili a žiadate opätovné vydanie, označte pole X. 
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** Označte pole X, ak bude zamestnanec Vedúci pracovnej skupiny (bude riadiť a kontrolovať práce 

resp. vykonávať vedúceho pracovnej skupiny podľa OS-42-S). 

*** Označením poľa X kontraktor potvrdzuje, že osoba je podľa posúdenia lekárom zdravotne spôsobilá 

na prácu. 


