
















































































Harmonogram stavby "Novostavba materskej školy v obci Svinia"

Mesiac

Týždeň 1
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Novostavba materskej školy v obci Svinia

  SO 01 - Materská škola

    1. časť ASR

        Zemné práce

        Zakladanie

        Zvislé a kompletné konštrukcie

        Vodorovné konštrukcie

        Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Presun hmôt HSV

        Izolácie proti vode a vlhkosti

        Izolácie striech

        Izolácie tepelné

        Zdravotechnika - vnútorný vodovod

        Konštrukcie - drevostavby

        Konštrukcie klampiarske

        Konštrukcie stolárske

        Konštrukcie doplnkové kovové

        Podlahy z dlaždíc

        Podlahy povlakové

        Dokončovacie práce a obklady

        Dokončovacie práce - maľby

        Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

    2. časť ZTI

        Zemné práce

        Vodorovné konštrukcie

        Rúrové vedenie

        Izolácie tepelné

        Zdravotech. vnútorná kanalizácia

        Zdravotechnika - vnútorný vodovod

        Zdravotechnika - strojné vybavenie

        Zdravotechnika - zariaď. predmety

    3. časť ÚVK

        Izolácie tepelné

        Ústredné kúrenie, strojovne

        Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

        Ústredné kúrenie, armatúry.

        Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

        Montáže vzduchotechnických zariad.

    4. časť ELI

      Elektromontáže - prívod do RH

      Zemné práce pri externých montážach - prívod do RH

      Elektromontáže - svetelná inštalácia 1.NP

      Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce

      Elektromontáže - elektroinštalácia 1.NP

      Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce

      Elektromontáže - svetelná inštalácia 2.NP

      Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce

      Elektromontáže - elektroinštalácia 2.NP

      Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce

      Elektromontáže - svetelná inštalácia 3.NP

      Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce

      Elektromontáže - elektroinštalácia 3.NP

      Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce

      Elektromontáže - Bleskozvod

      Rozvádzač RH

      Rozvádzač RK

      Rozvádzač RT

      Rozvádzač R1.1

      Rozvádzač R2.1

      Rozvádzač R2.2

      Rozvádzač R3.1

      Rozvádzač R3.2

      Ostatné

  SO 02 - Spevnené plochy - chodníky

      Zemné práce

      Zakladanie

      Komunikácie

      Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Presun hmôt HSV

  SO 03 - Spevnené plochy - bezbariérové rampy

      Zemné práce

      Zakladanie

      Vodorovné konštrukcie

      Presun hmôt HSV

      Konštrukcie doplnkové kovové

      Podlahy z dlaždíc

  SO 04 - Oplotenie záujmového územia

      Zemné práce

      Zakladanie

      Zvislé a kompletné konštrukcie

      Presun hmôt HSV

      Konštrukcie doplnkové kovové

  SO 05 - Trávnaté plochy

      Zemné práce

34 35 36 37

September

31 32 3328 29 30

Január Február Marec Apríl Máj Jún August

22 23 24 25 26 2716 17 18 19 20 21 40

OktóberJúl

4 7 8 9 10 14 153 5 6

Popis

38 392 11 12 13
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1. Všeobecné ustanovenia a definície 

Dôvodom pre vypracovanie Plánu likvidácie a zhodnocovania odpadu je snaha minimalizovať 

možné negatívne vplyvy výstavby materskej školy v obci Svinia na životné prostredie, 

a realizovať účinné opatrenia na zlepšenie odpadového hospodárstva na stavbe počas 

výstavby. 

 

Odpad: hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so 

zákonom o odpadoch povinný sa jej zbaviť. 

Nebezpečné odpady: odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac 

nebezpečných vlastností (výbušnosť, oxidovateľnosť, vysoká horľavosť, horľavosť, dráždivosť, 

škodlivosť, toxicita, rakovinotvornosť, leptavosť, infekčnosť, vývojová toxicita, mutagénnosť, 

látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou, vzduchom alebo kyselinou uvoľňujú toxické alebo 

veľmi toxické plyny, látky a prípravky, látky a prípravky, ktoré akýmkoľvek spôsobom po 

odstránení spôsobujú uvoľnenie inej látky, napr. výluhu, ktorá má alebo môže mať niektorý z 

vyššie uvedených charakteristík, ekotoxicita). 

Ostatné odpady: odpady, ktoré nie sú zaradené do kategórie nebezpečných odpadov. 

Stavebné odpady a odpady z demolácií: odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania 

stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb 

(udržiavacie práce), pri úprave (rekonštrukcii) stavieb alebo odstraňovaní (demolácii) stavieb. 

Pôvodca odpadu: každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, 

zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia 

týchto odpadov. 

Držiteľ odpadu: pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa 

odpad nachádza. 

 

2. Právny rámec nakladania s odpadmi 

 Počas realizácie stavby sa musia spĺňať požiadavky v zmysle zákona NR SP č. 

223/2001 zz. o odpadoch v znení neskorších predpisov a v zmysle nadväzujúcich právnych 

predpisov, najmä vykonávacej vyhlášky č. 310/2013 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení 

zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. Okrem toho sa pri realizácii stavby 

musia rešpektovať i rozhodnutia vydané OŠS (povolenia, súhlasy). 

 

Dodávateľ stavebných prác sa pri nakladaní so stavebnými odpadmi z demolácií riadi 

podľa §40c zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, resp. podľa 

zmluvy s investorom. V zmysle vyššie uvedeného § je držiteľ stavebných odpadov a odpadov 

z demolácií povinný tieto odpady triediť, a ak ich celkové množstvo z uskutočňovania 

stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu 



 

 
PLÁN LIKVIDÁCIE A ZHODNOTENIA ODPADU 

„Novostavba materskej školy v obci Svinia“ 

  

 

bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 t za rok, zabezpečiť ich materiálové 

zhodnotenie. Táto povinnosť neplatí, ak v dostupnosti 50 km po komunikáciách od miesta 

uskutočňovania stavebných a demolačných prác nie je zariadenie na materiálové 

zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií. Okrem toho je v zmysle vyššie 

uvedeného § ten, kto vykonáva výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu 

komunikácie, povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií 

materiálovo zhodnotiť pri výstavba, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. 

 

3. Ostatné odpady 

Postup pri vzniku ostatného odpadu: 

 

vznik odpadu 

 

 

uloženie odpadu na miesto dočasného uloženia odpadov (napr. kontajner) 

alebo jeho okamžitý odvoz (napr. recyklačné stredisko) 

 

 

evidencia odpadu 

(ELO - tlačivo evidenčný list odpadu, faktúra, vážny lístok) 

 

 

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 

(zodpovedný špecialista pre ŽP) 

 

Kód odpadu Názov odpadu Odporúčaný spôsob nakladania s ním 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky - zhodnotenie- recyklácia metódou R3 – druhotná surovina 

15 01 02 Obaly z plastov - materiálové zhodnotenie (separovaný zber v kontajneri a následne recyklácia) 

- odovzdanie odpadu organizácii na likvidáciu alebo dočasné uloženie na skládku 

odpadov 

15 01 03 Obaly z dreva - zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina 

15 01 06 Zmiešané obaly - odovzdanie odpadu organizácii na likvidáciu alebo dočasné uloženie na skládku 

odpadov 



 

 
PLÁN LIKVIDÁCIE A ZHODNOTENIA ODPADU 

„Novostavba materskej školy v obci Svinia“ 

  

 

17 01 01 Betón - materiálové zhodnotenie (napr. recyklácia v recyklačnom stredisku, použitie do 

násypov, použitie pri rekultivácii, použitie pri terénnych úpravách pri dohode s 

miestnou samosprávou) 

- odovzdanie odpadu organizácii na likvidáciu alebo dočasné uloženie na skládku 

odpadov 

17 01 02 Tehly - materiálové zhodnotenie (napr. recyklácia v recyklačnom stredisku, použitie  do 

násypov, použitie pri rekultivácii, použitie pri terénnych úpravách pri dohode s 

miestnou samosprávou) 

- odovzdanie odpadu organizácii na likvidáciu alebo dočasné uloženie na skládku 

odpadov 

17 02 01 Drevo - energetické zhodnotenie (spracovanie na biomasu, spaľovanie) 

17 02 03 Plasty - odovzdanie odpadu organizácii na likvidáciu alebo dočasné uloženie na skládku 

odpadov 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako 

v 17 03 01 

- zneškodnenie metódou D1 – skládka nie nebezpečného odpadu 

17 04 05 Železo a oceľ - materiálové zhodnotenie (recyklácia) 

- odovzdanie odpadu organizácii na likvidáciu alebo dočasné uloženie na skládku 

odpadov 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 

04 10 

- zhodnotenie – recyklácia kovov metódou R4 – druhotná surovina 

17 05 04 Zemina a kamenivo - materiálové zhodnotenie (napr. použitie do násypov, použitie pri rekultivácii, 

použitie pri terénnych úpravách pri dohode s miestnou samosprávou) 

- odovzdanie odpadu organizácii na likvidáciu alebo dočasné uloženie na skládku 

odpadov 

17 05 06 Výkopová zemina - materiálové zhodnotenie (napr. použitie do násypov, použitie pri rekultivácii, 

použitie pri terénnych úpravách pri dohode s miestnou samosprávou) 

- uloženie na skládku odpadov 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb 

a demolácií iné ako uvedené 

v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

- zneškodnenie oprávnenou organizáciou metódou D1 – skládka inertného alebo nie 

nebezpečného odpadu 
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20 03 01 Zmesový komunálny odpad - odovzdanie odpadu organizácii na likvidáciu alebo dočasné uloženie na skládku 

odpadov 

 

 

4. Nebezpečné odpady 

V prípade vzniku NO pri realizácii stavby (napr. odpady obsahujúce olej olovené batérie, 

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, 

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na 

čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami a iné) postupuje 

stavbyvedúci v zmysle interného predpisu nakladania s odpadmi. 

Postup pri vzniku nebezpečného odpadu: 

 

žiadosť o súhlas na nakladanie s NO (nebezpečným odpadom) 

 

 

vznik odpadu 

 

 

uloženie odpadu na miesto dočasného uloženia odpadov (kontajner - sklad NO) a jeho označenie ILNO 

(identifikačný list nebezpečného odpadu) 

 

 

odvoz odpadu prostredníctvom oprávnenej organizácie a potvrdenie SLNO (sprievodný list 

nebezpečného odpadu) 

 

 

evidencia odpadu 

(ELO - tlačivo evidenčný list odpadu), SLNO (sprievodný list nebezpečného odpadu), faktúra, vážny 

lístok) 

 

 

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 

(zodpovedný špecialista pre ŽP) 

 

 Za uchovávanie dokladov za odovzdaný nebezpečný odpad (faktúry, sprievodné listy NO alebo 

iný doklad o odovzdaní odpadu) zodpovedá stavbyvedúci. 
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5. Skladovanie a manipulácia s nebezpečnými odpadmi 

Technológia skladovanie: 

- Odpady budú uložené v samostatných sudoch a kontajneroch. 

- Rozmiestnenie sudov a kontajnerov skladovaných nebezpečných odpadov je zaistené po 

odvode skladu tak, aby bola zaistená bezpečná manipulácia s nimi hlavne pri nakládke. 

- Olovené akumulátory (16 06 01) budú uložené v jednej vrstve na drevených alebo 

umelohmotných paletách. 

- Niklovo-kadmiové batérie a batérie obsahujúce ortuť (160602, 160603) budú 

zhromažďované v plastových sudoch o objeme 120 l s uzatváracím vekom. 

- Odpady tuhého charakteru budú zhromažďované v plastových sudoch o objeme 120 l s 

uzatváracím vekom. 

- Nemrznúce kvapaliny v uzatváracích 200 l sudoch. 

- Tekuté odpady ropných produktov budú zhromažďované v uzatváracích sudoch, v ktorých 

boli dodávané k spotrebe (200 l). 

 

Všeobecné pokyny pre bezpečnú manipuláciu s NO: 

- zákaz fajčenia, manipulácie s otvoreným ohňom, zachovanie predpisov pre elektrickú 

inštaláciu, nepriepustnosť nádrží, poistenie proti nebezpečným tlakom a teplotám, 

protipožiarne zaistenie, 

- tabuľka o zákaze vstupu nepovolaným osobám je umiestnená na prístupnom a viditeľnom 

mieste, 

- každý, kto prichádza do styku s horľavými kvapalinami alebo s nimi akokoľvek manipuluje je 

povinný: 

 a) oboznámiť sa s vlastnosťami látok, s ktorými pracuje z hľadiska ich požiarnej 

 bezpečnosti, 

 b) počínať si tak, aby nespôsobil požiar, výbuch alebo neohrozil a inak nepoškodil 

ľudské  zdravie, životy a majetok občanov, 

 c) oznámiť svojmu najbližšiemu služobne nadriadenému, poprípade príslušnému 

orgánu  požiarnej ochrany každú zistené závadu, ktorou je ohrozená požiarna bezpečnosť. 

- fajčenie a zaobchádzanie s otvoreným ohňom v ich blízkosti je zásadne zakázané, 

- nebezpečie horľavých kvapalín, ich charakteristické znaky a bezpečná manipulácia s nii 

musia byť pravidelným predmetom školenia zamestnancov, 

- za vykonávanie školenia je zodpovedný vedúci pracoviska, ktorému organizačne podlieha 

sklad odpadov, 

- ak dôjde z akýchkoľvek dôvodov k požiaru, musí každý pracovník vedieť, ako si má počínať, 

aby požiar likvidoval alebo prispel k jeho včasnej likvidácii, 

- miešanie odpadov podobných vlastností je možné, ak tomu nebráni ich ďalšie zhodnotenie, 

či zneškodnenie, 
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- pri práci je treba obmedziť styk odpadov s pokožkou v maximálnej miere a vyvarovať sa 

rozsiahlejšieho postriekania pokožky či odevu, 

- nepripúšťa sa jesť alebo ukladať akékoľvek potraviny v priestoroch, kde sa manipuluje s 

odpadmi, 

- do kontajnerov, sudov a iných obalov nesmú byť ukladané iné odpady ako je to určené, 

- všetky práce súvisiace s prevádzkou skladu odpadov sa uskutočňujú na základe pokynov 

vedúceho skladu, 

- do skladu je povolený vstup osobám, ktoré sú zamestnané v sklade, zabezpečujú vykládku 

odpadu resp. tvoria osádku vozidiel privážajúcich odpad. Mimo kontrolných orgánov 

organizácie a orgánov štátnej správy sú ostatné osoby nežiadúce. 

- vstup do skladu je tiež prísne zakázaný osobám, ktorých pracovná schopnosť je obmedzená 

vplyvom alkoholu, liekov, resp. iných omamných a návykových látok, 

- každý pracovník skladu je povinný používať pri práci pracovný odev a ochranné pomôcky, 

- v prípade úrazov je v prevádzkovej budove k dispozícii príručná lekárnička, pričom úraz je 

potrebné zaevidovať, každú udalosť je potrebné hlásiť bezpodmienečne vedúcemu 

prevádzky. 

 

Opatrenia pre prípady havárie pri nakladaní s nebezpečnými látkami: 

- prevencia vzniku havárie, 

- organizácia havarijnej služby, 

- organizácia likvidácie následkov havárie. 

 

 Tieto opatrenia sa zabezpečujú organizačnými, technologickými a inými postupmi aj v 

rámci úloh bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného 

prostredia. 

 Ochrana životného prostredia pred haváriou pri nakladaní s odpadmi sa zabezpečuje 

tak, aby zamestnanci predovšetkým: 

- predchádzali haváriám, 

- obmedzili následky spôsobené haváriou škodlivých látok, 

- odstránili následky spôsobené haváriou ŠL. 

 

6. Personálne zabezpečenie, adresy, telefonické spojenia 

Za dodržiavanie uvedených opatrení zodpovedá stavbyvedúci, prípadne ním poverený 

pracovník, ktorý je stanovený ako konkrétna osoba. Zaškolenie a oboznámenie všetkých 

pracovníkov, vodičov strojov a mechanizmov, s týmito opatreniami zrealizuje stavbyvedúci. 



 

 
PLÁN OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

„Novostavba materskej školy  v obci Svinia“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

„Novostavba materskej školy v obci Svinia“ 

 

 

 

Zhotoviteľ:  EKO SVIP, s.r.o. 

Ovocinárska  48,  

083 01 S A B I N O V 

DIVÍZIA POZEMNÉ STAVBY 

 

V Sabinove dňa 12.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PLÁN OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

„Novostavba materskej školy  v obci Svinia“ 

  

 

OPATRENIA NA OCHRANU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD POČAS 

VÝSTAVBY 

 

1. Všeobecné ustanovenia 

Dôvodom pre vypracovanie Opatrení na ochranu povrchových a podzemných vôd počas 

výstavby je snaha minimalizovať možné negatívne vplyvy výstavby materskej školy v obci 

Svinia na životné prostredie, na povrchové a podzemné vody.  

 

2. Opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd 

Ochrana vôd, povrchových a podzemných vôd a vôd z poruchového odtoku počas realizácie 

stavby musí spĺňať požiadavky v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších 

predpisov a v zmysle nadväzujúcich právnych predpisov, najmä vyhlášky č. 100/2005 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach 

havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Okrem toho sa pri 

realizácii stavby musia rešpektovať i rozhodnutia vydané OŠS (povolenia, súhlasy). 

 

Z dôvodu potreby zabezpečiť ochranu pôd, povrchových a podzemných vôd a vôd z 

povrchového odtoku pri realizácii stavby je zhotoviteľ povinný: 

- používať technologické postupy zamedzujúce znečisťovanie pôd, povrchových a 

podzemných vôd a vôd z povrchového odtoku, 

- podľa možnosti používať technologické postupy obmedzujúce používanie škodlivých látok 

(napr. prípravky na báze rastlinných olejov), ak je to možné, 

- podľa možnosti zabezpečiť objednávanie škodlivých látok na okamžité použitie bez 

skladovania, 

- skladovať škodlivé látky (napr. odformovacie prípravky, penetračné nátery) v 

nepriepustných obaloch a objektoch na to určených, 

- označiť miesta skladovania, resp. používania škodlivých látok, 

- zabezpečiť oboznámenie pracovníkov s vlastnosťami škodlivých látok, 

- zamedziť úniku škodlivých látok, 

- používať stavebné mechanizmy v dobrom technickom stave, aby sa zabránilo úniku ropných 

látok (PHM, oleje), 

- zamedziť alebo obmedziť prístup znečistených stavebných mechanizmov na verejné 

komunikácie, resp. zabezpečiť čistenie verejných komunikácií, 

- zabezpečiť čistenie stavebných mechanizmov v objektoch alebo priestoroch na to určených, 

- zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd v súlade s rozhodnutím OŠS, resp. zmluvou s 

dodávateľom (napr. odvádzanie splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie na 
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základe zmluvy so správcom verejnej kanalizácie alebo odvádzanie splaškových 

odpadových vôd do žúmp s následným odvozom na verejnú ČOV), 

- vstup akýchkoľvek vôd (splaškové, technologické odpadové vody a pod.) zo stavby do 

recipientu je potrebné zachytiť najvhodnejším možným spôsobom a zabezpečiť ich 

čistenie (odstránenie látok zhoršujúcich kvalitu vôd), 

- technickým riešením zaistiť odvod (zber) povrchových a zrážkových vôd tak, aby nedošlo k 

miešaniu vôd a ich voľnému odtekaniu do recipientu, 

- všetka voda pochádzajúca zo staveniska sa bude zachytávať v jímkach a bude sa likvidovať 

na mieste spôsobom, ktorý nespôsobí kontamináciu životného prostredia, 

- je potrebné chrániť všetky jestvujúce toky a odvodňovacie stoky v susedstve staveniska 

počas výstavby a nepripustiť, aby sa do nich dostala suť alebo materiál, ktorý by ich mohol 

kontaminovať, 

- mimoriadne zhoršenie vôd (MZV) spôsobené spravidla náhlym a nepredvídaným únikom ŠL 

na stavbe sa prejavuje v závislosti od druhu uniknutej látky a od jej účinku na vodné 

prostredie. Pri úniku ropných látok sú charakteristické mastné škvrny na hladine, pri úniku 

cementových zmesí z betonáží sa znečistenie prejavuje typickým sfarbením a pri určitých 

nepriaznivých okolnostiach aj úhynom rýb, najmä pri nízkej hladine toku, 

- vzhľadom k charakteru prác na stavbe sa neuvažuje o väčšom rozsahu sortimentu a 

množstva ŠL, ktoré môžu spôsobiť MZV únikom z technologického procesu, 

- na stavbe musí byť dostatočná zásoba absorbentov na zachytávanie ropných príp. ostatných 

ŠL (vapex, perlit a p.). 

Je potrebné chrániť všetky jestvujúce vodné toky a odvodňovacie stoky v susedstve staveniska 

počas výstavby a nepripustiť, aby sa do nich dostala suť alebo materiál, ktorý by ich mohol 

kontaminovať.  

Mimoriadne zhoršenie vôd (MZV) spôsobené spravidla náhlym a nepredvídaným únikom ŠL 

na stavbe sa prejavuje v závislosti od druhu uniknutej látky a od jej účinku na vodné prostredie. 

Vzhľadom na charakter prác na stavbe sa neuvažuje o väčšom rozsahu sortimentu a množstva 

škodlivých látok, ktoré môžu spôsobiť MZV únikom z technologického procesu 

 

 

Charakteristické znaky mimoriadneho zhoršenia vôd (MZV) spôsobeného určitou 

nebezpečnou látkou: 

 

K základným znakom MZV ropnými látkami patria: 

 vizuálne znaky - zmena farby, voda je ich vplyvom už pri malej koncentrácii cca 0,025  

 mg.l-1 zafarbená do tmava, na povrchu sa už pri 0,2 mg.l-1 tvorí olejový filter a pod 

ním môže byť voda taktiež zafarbená do tmava 
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 pachové a chuťové znaky - voda kontaminovaná ropnými látkami má charakteristický 

 ropný zápach a chuť 

 

K základným znakom MZV hydroxyderivátmi patria: 

 vizuálne znaky - vzhľadom na farbu používaných prípravkov, ich únik do vodného 

 prostredia sa prejaví zafarbením vody, 

pachové znaky - hydroxyderiváty majú špecifickú vôňu, ich únik do vody možno 

postihnúť pachovým vnemom 

 

V prípade vzniku havárie a znečistenia vôd sa postupuje podľa Havarijného plánu. 

 

3. Personálne zabezpečenie, adresy, telefonické spojenia 

Za dodržiavanie uvedených opatrení zodpovedá stavbyvedúci, prípadne ním poverený 

pracovník, ktorý je stanovený ako konkrétna osoba. 

 

Zaškolenie a oboznámenie všetkých pracovníkov, vodičov strojov a mechanizmov, s týmito 

opatreniami zrealizuje stavbyvedúci. 
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OPATRENIA NA OCHRANU EXISTUJÚCEJ ZELENE V LOKALITÁCH VÝSTAVBY 

 

1. Všeobecné ustanovenia 

Dôvodom pre vypracovanie Opatrení na ochranu existujúcej zelene v lokalitách výstavby je 

snaha minimalizovať možné negatívne vplyvy výstavby materskej školy v obci Svinia na 

životné prostredie, na existujúcu zeleň.  

 

2. Opatrenia na ochranu existujúcej zelene 

Požiadavky na ochranu prírody a krajiny sú predovšetkým definované v zákone č. 543/2002 

Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

 

1. Ak sa výstavba bude vykonávať v území, kde platí zvýšená ochrana prírody, požaduje sa, 

aby sa výkopové práce vykonávali ručne z dôvodu aby ťažké mechanizmy nemohli 

zdevastovať životné prostredie a aby pri terénnych prácach nedošlo ku znečisteniu 

povrchových a podzemných vôd látkami škodiacimi vodám z používaných mechanizmov.  

2. Pri prácach nemôže dôjsť k poškodeniu chránených stromov.  

3. V prípade výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať podľa platných právnych 

predpisov. 

4. Ak pre realizáciu bude nutné v rámci niektorých stavebných objektov odstraňovať zeleň, 

bude jestvujúca zeleň vyrúbaná v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a 

bude sa riadiť najmä Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z., 

ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. Na výrub drevín sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Zeleň bude 

rúbaná mimo vegetačného obdobia. 

Pri vykonávaní stavebnej činnosti na plochách zelene a na plochách majúcich spoločnú 

hranicu s plochami zelene alebo na plochách inak dotknutých týmito činnosťami, zhotoviteľ 

vykoná tieto opatrenia: 

• bude predchádzať poškodeniu a ničeniu okrasných rastlín (debnenie kmeňov, vyviazanie 

konárov, podkopávanie koreňovej sústavy) a príslušenstva na plochách zelene, 

• nevyhnutné a povolené zásahy do zelene bude vykonávať odbornými záhradníckymi úkonmi 

so súhlasom vlastníka alebo správcu plôch zelene, 

• po ukončení stavebnej alebo inej činnosti obnoví poškodené alebo zničené plochy a prvky 

zelene a odovzdá správcovi verejnej zelene preberacím protokolom, 

• po odkrytí koreňovej sústavy drevín, vykoná opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov 

(zakrytie, zaliatie). 

• pri všetkých prácach a úpravách, ktorými by mohli byť dotknuté dreviny bude dodržaná STN 
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83 70 10 – Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, 

• pri stavebných prácach sa budú dreviny chrániť komplexne (koruna, kmeň, koreňová sústava) 

pred poškodením, 

• pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa bude dbať na minimalizáciu 

zásahov do drevín, 

• nadväzujúce ošetrenie drevín a iné opatrenia v závislosti od druhu dreviny sa zrealizujú 

ihneď, 

• vykoná sa ochrana koreňového priestoru – koreňový priestor dreviny je kruhová plocha pôdy 

pod korunou stromu s polomerom o 1,5m väčším ako je polomer pôdorysného priemetu 

koruny, 

• zamedzí sa zhutňovanie pôdy v koreňovom priestore (skladovaním stavebného materiálu, 

prejazd mechanizmov a p.) a zvyšovanie úrovne terénu navážaním zeminy, stavebného 

odpadu alebo stavebného materiálu v okolí koreňového priestoru, 

• v ochrannom koreňovom priestore sa nebude terén znižovať odkopávkami zeminy, 

• hĺbenie výkopov sa bude vykonávať ručne, vo vzdialenosti min. 2,5 m od päty kmeňa, nesmú 

sa prerušiť korene hrubšie ako 3cm, 

• v nevyhnutných prípadoch sa prípadné prerušenie koreňa prevedie rezom, pričom sa rezné 

miesta zahladia a ošetria, 

• ochrana kmeňa a koruny pred mechanickým poškodením sa bude vykonávať odebnením 

kmeňa do výšky 2m, ochranné zariadenie sa musí umiestniť bez poškodenia stromov a 

nesmie sa nasadiť bezprostredne na koreňové nábehy, 

• koruny stromov je potrebné chrániť pred poškodením vyviazaním, alebo odborným orezaním 

konárov. 

 

Počas realizácie stavebných prác sa bude postupovať podľa horeuvedených zásad, pričom 

nedôjde k výrubu stromov a bude sa prihliadať, aby nedošlo ani k ich poškodeniu. 

 

 

3. Personálne zabezpečenie, adresy, telefonické spojenia 

Za dodržiavanie uvedených opatrení zodpovedá stavbyvedúci, prípadne ním poverený 

pracovník, ktorý je stanovený ako konkrétna osoba. 

 

Zaškolenie a oboznámenie všetkých pracovníkov, vodičov strojov a mechanizmov, s týmito 

opatreniami zrealizuje stavbyvedúci. 
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OPATRENIA NA ZNÍŽENIE HLUČNOSTI, PRAŠNOSTI A ZABEZPEČENIE ČISTOTY 

VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A KOMUNIKÁCIÍ 

 

1. Všeobecné ustanovenia a definície 

Dôvodom pre vypracovanie Opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty 

verejných priestranstiev a komunikácií je snaha minimalizovať možné negatívne vplyvy 

výstavby materskej školy v obci Svinia na obyvateľov a návštevníkov obce, ako aj na životné 

prostredie.  

 

Hluk: každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk. 

Vibrácie (mechanické kmitanie): pohyb mechanickej sústavy alebo jej časti, pri ktorom 

veličina opisujúca jej polohu, zrýchlenie, rýchlosť alebo stav je striedavo väčšia alebo menšia 

ako rovnovážna alebo vzťažná hodnota tejto veličiny. 

 

2. Opatrenia na zníženie hlučnosti 

Ochrana životného prostredia pred hlukom a vibráciami musí spĺňať minimálne legislatívne 

požiadavky. Okrem toho sa musia pri realizácii stavby rešpektovať i časové obmedzenia 

určené miestnou samosprávou (VZN) . 

 

Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku musí spĺňať požiadavky 

v zmysle nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 

požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. 

 

Z dôvodu zaťažovania životného prostredia pri realizácii stavby hlukom a vibráciami je 

dodávateľ stavebných prác povinný: 

-  používať technologické postupy znižujúce zaťažovanie životného prostredia hlukom a 

vibráciami, 

-  zabezpečiť technické opatrenia znižujúce zaťažovanie životného prostredia hlukom a 

vibráciami (napr. zriadenie protihlukových bariér v obytných zónach, zabezpečenie OOPP), 

-  vyžadovať od výrobcov, dovozcov alebo prenajímateľov stavebných mechanizmov údaje o 

produkovanej hladine hluku a uprednostňovať stavebné mechanizmy s produkciou nižšej 

hladiny hluku (napr. v obytných zónach, chránených územiach a pod.), 

-  prerušovať prácu so stavebnými mechanizmami (napr. v prípade používania stavebných 

mechanizmov s produkciou vyššej hladiny hluku ako 80 dBa podľa technickej 

dokumentácie stroja). 
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3. Opatrenia na zníženie prašnosti 

Ochrana ovzdušia počas realizácie stavby musí spĺňať požiadavky v zmysle zákona č. 

137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a v zmysle nadväzujúcich právnych 

predpisov, zákon 478/2002 v Z.z. v znení neskorších predpisov o poplatkoch za znečisťovanie 

a napr. vyhlášky č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia. 

Z dôvodu potreby zabezpečiť ochranu ovzdušia pri realizácii stavby je dodávateľ stavebných 

okrem iného povinný: 

• Používať technologické postupy zamedzujúce znečisťovaniu ovzdušia prachovými 

časticami zo stavebných a (alebo) demolačných prác (napr. zvýšenie vlhkosti 

demolovaných objektov) 

• Zabezpečiť technické opatrenia zamedzujúce znečisťovaniu ovzdušia prachovými 

časticami zo stavebných prác a (alebo) demolačných prác (napr. kropenie a 

zakrývanie sypkých materiálov, zakrývanie chránených objektov krycími fóliami, 

ohradenie staveniska, kropenie komunikácií v okolí staveniska, vybudovanie 

spevnených komunikácií) 

• Používať stavebné mechanizmy v dobrom technickom stave, aby sa zabránilo 

nadlimitným emisiám z ich výfukových plynov. 

 

Na zhoršenie kvality ovzdušia bude mať najväčší vplyv stav použitej techniky (mechanizmov) 

najmä strojov s naftovými motormi. Opatrenia budú namierené na znižovanie obsahu 

jedovatých zložiek vo výfukových splodinách (splnenie emisných limitov). Nevyhovujúce stroje 

budú vyradené, nahradené inými, resp. opravené.  

 

Na stavenisku bude platiť všeobecný zákaz spaľovania akýchkoľvek materiálov vrátane 

odpadov. 

 

Bez predchádzajúceho písomného platného súhlasu príslušného úradu v zmysle príslušnej 

legislatívy nebude možné v rámci ZS inštalovať žiadne pece, boilery alebo iné podobné 

agregáty, resp. zariadenia pracujúce na báze akéhokoľvek paliva, ktoré môže produkovať 

škodliviny znečisťujúce ovzdušie. 

 

Súpis navrhovaných opatrení: 

- priestory na území staveniska, kde je pravidelný pohyb vozidiel, budú mať vhodný pevný 

povrch a budú udržiavané čisté, bez výskytu uvoľneného povrchového materiálu, 

- aby sa minimalizovali emisie prachu miesta prechodov a miesta vyprázdňovania násypníkov 

budú uzavreté. Všetky dopravníky prepravujúce materiál, u ktorých je predpoklad tvorby 

prachu, budú úplne uzavreté, 
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- zabezpečenie vhodného zariadenia na zabránenie tvorby prachu vrátane postrekovačov, 

- zhotoviteľ bude kropiť všetky komunikácie na území staveniska, na úsekoch kde prebiehajú 

stavebné práce, 

- bude sa vyžadovať, aby všetky vozidlá mali počas doby parkovania na stavenisku vypnutý 

motor, 

- za účelom zabezpečenia súladu s ochrannými požiadavkami týkajúcimi sa znečistenia 

ovzdušia, zhotoviteľ skontroluje všetko zariadenie a mechanizmy na stavenisku min. raz za 

týždeň a vykoná všetky potrebné nápravy resp. opravy, 

- aby sa zabránilo padaniu resp. odfúknutiu odpadu resp. materiálu z vozidla / vozidiel, 

zhotoviteľ zabezpečí, aby všetky nákladné vozidlá využívané na prepravu materiálu z a na 

stavenisko boli prikryté nepremokavou plachtovinou alebo iným prijateľným druhom 

prikrývky (ktorá bude riadne upevnená), 

- všetky vozidlá s otvorenou ložnou plochou využívané na prepravu materiálov potenciálne 

produkujúcich prach, budú mať riadne priliehajúce bočnice a zadné dosky. Materiály, ktoré 

môžu spôsobiť tvorbu prachu, sa nebudú nakladať do väčšej výšky, ako siahajú bočnice a 

zadné dosky. Prikryjú sa čistou nepremokavou plachtou v dobrom stave. 

 

4. Opatrenia na zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií 

Stavebná prevádzka bude prebiehať len na stanovených dopravných komunikáciách. 

Príjazdové komunikácie na stavenisko a k jednotlivým častiam stavby musia byť trvale 

prejazdné pre záchranné, hasičské, policajné a iné pomocné vozidlá. Príjazdová komunikácia 

nesmie byť zužovaná. Vjazd na stavenisko a výjazd zo staveniska je možné len cez označené 

vjazdy. Nepovolený vstup do prevádzkových priestorov a použitie iných možností je 

zakázané. 

 

Od zhotoviteľa sa požaduje, aby si zistil všetky obmedzenia na verejných komunikáciách s 

tým, aby mal bezpečný prístup na stavenisko vzhľadom na dodávky svojich materiálov, 

zariadení, zamestnancov a pod. 

 

Zhotoviteľ môže používať komunikácie na stavenisku pre účely prístupu na svoje pracovisko a 

prevoz materiálu, zariadenia a zamestnancov. Prevádzka na príjazdových komunikáciách a na 

stavebných cestách nesmie byť stavebnými alebo montážnymi prácami obmedzovaná. 

Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek poškodenie, ktoré by vzniklo v priestoroch staveniska, 

pracoviska zlou manipuláciou, skladovaním materiálov a pod. 

 

Cesta sa musí udržiavať čistá a prípadné poškodenie je treba ihneď nahlásiť vedeniu stavby; 

poškodenie sa musí ihneď odstrániť. Zhotoviteľ je povinný prekonzultovať a odsúhlasiť so 

zástupcom objednávateľa vhodnosť a pevnosť ciest alebo typy dopravných prostriedkov, 
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ktoré chce zhotoviteľ, ako aj jeho zamestnanci používať. Prípadné uzavretie alebo 

obmedzenie príjazdu ku stavenisku sa musí včas prejednať s vedením stavby – zástupcom 

zhotoviteľa. 

 

Pohyb zamestnancov, dopravných prostriedkov, zariadenia a materiálu sa môže 

uskutočňovať len po vyhradených a odsúhlasených komunikáciách, spevnených plochách. 

 

Na zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií sa navrhujú tieto opatrenia: 

- zhotoviteľ zabezpečí, aby všetky vozidlá boli riadne očistené (karosérie a pneumatiky 

očistené od piesku a blata) pred opustením priestorov staveniska, zhotoviteľ zabezpečí, aby 

žiadna voda alebo odpad pochádzajúce z takýchto čistení, neboli umiestňované mimo 

staveniska, 

- zhotoviteľ zabezpečí vyčistenie znečistenej komunikácie alebo verejného priestranstva, 

preukázateľne spôsobeného činnosťou a pohybom strojov, mechanizmov a osôb 

pôsobiacich na stavbe, na vlastné náklady, 

- aby sa zabránilo padaniu resp. odfúknutiu odpadu resp. materiálu z vozidla / vozidiel, 

zhotoviteľ zabezpečí, aby všetky nákladné vozidlá využívané na prepravu materiálu z a na 

stavenisko boli prikryté nepremokavou plachtovinou alebo iným prijateľným druhom 

prikrývky (ktorá bude riadne upevnená). 

 

 

5. Personálne zabezpečenie, adresy, telefonické spojenia 

Za dodržiavanie uvedených opatrení zodpovedá stavbyvedúci, prípadne ním poverený 

pracovník, ktorý je stanovený ako konkrétna osoba. 

 

Zaškolenie a oboznámenie všetkých pracovníkov, vodičov strojov a mechanizmov, s týmito 

opatreniami zrealizuje stavbyvedúci. 
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Zhotoviteľ:  EKO SVIP, s.r.o. 
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DIVÍZIA POZEMNÉ STAVBY 

 
V Sabinove dňa 12.01.2018 
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Dátum vyhotovenia: 12.01.2018 

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Svinia 

Bezpečnostný technik: Róbert Eliáš, Inštitút práce, s.r.o. 

 

 

Platnosť: platí pre všetkých zamestnancov spoločnosti a jej podzhotoviteľov, na všetkých 

stavbách realizovaných spoločnosťou a jej podzhotoviteľmi 
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1. Vymedzenie pojmov 

 

Stavenisko – priestor, v ktorom sa vykonávajú stavebno – inžinierske práce, zemné práce, 

výkopové práce, stavebné úpravy, búracie práce, rekonštrukčné a renovačné práce, 

montáž a demontáž konštrukčných prvkov, opravy vrátane technického, technologického 

a energetického vybavenia stavieb, odvodňovacie práce, údržba, udržiavacie práce, 

čistiace práce, vrátane vypratania staveniska. 

 

Ochranný pracovný prostriedok – pracovný odev, obuv, pracovné rukavice, prilba, 

zváračské a iné ochranné okuliare, rúško na tvár, a iné pomôcky, ktoré chránia zdravie 

a zabezpečujú bezpečný výkon práce pracovníkov. 

 

Prvotná preprava – preprava materiálu od dodávateľa na centrálny sklad vo firme alebo 

priamo na sklad na stavbe. 

 

Druhotná preprava – preprava materiálu v rámci staveniska. 

 

2. Plán bezpečnosti práce a požiarnej ochrany 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku a požiarnej ochrany (ďalej len 

plán BOZP a PO) je dokument obsahujúci údaje, informácie a postupy spracované v 

podrobnostiach nutných pre zaistenie bezpečnej a zdravie neohrozujúcej práce pri 

realizácii stavby. Plán BOZP a PO je riadený dokument, ktorý pozostáva z textovej časti a 

príloh. Súčasťou plánu BOZP a PO sú Informácie o rizikách na úseku bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci na stavenisku týkajúce sa stavby. 

 

Plán bezpečnosti práce bol vypracovaný pre potreby zabezpečenia bezpečnosti pri práci 

na stavbách realizovaných spoločnosťou EKO SVIP, s.r.o. a je záväzný pre všetkých 

zamestnancov spoločnosti a jej podzhotoviteľov na všetkých stavbách realizovaných 

spoločnosťou. Kontrolou dodržiavania Plánu BOZP a PO je poverený bezpečnostný 

technik Róbert Eliáš. 

 

Plán BOZP a PO identifikuje možné riziká a nebezpečenstvá a uvádza spôsoby riešenia 

a pravidlá spolupráce pri riešení vzniknutých problémov. 
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Plán BOZP a PO môže byť doplnený ďalšími nákresmi, podrobnými informáciami 

v závislosti od charakteru stavby a špecifických požiadaviek a potrieb stavby. 

 

 

3. Identifikácia rizík a nebezpečenstiev pri rôznych stavebných činnostiach 

 

Pri realizovaní stavby – výstavba inžinierskych sietí – sa uskutočňujú tieto činnosti: 

1/ Zriadenie staveniska 

2/ Prvotná preprava – dovoz materiálu na stavbu z centrálneho skladu alebo od 

dodávateľa 

3/ Vnútrostaveništná preprava – prevoz materiálu v rámci staveniska 

4/ Pri líniových stavbách: Zemné práce – výkop ručný, výkop zemným strojom, vznik 

nadbytočnej zeminy – potreba uskladnenia, prevozu, preloženia, vloženie pažiacich 

boxov do výkopu, zostup pracovníka do výkopu, osadenie materiálu vo výkope, výstup 

pracovníka z výkopu, zasypanie ryhy príslušným materiálom, spevnenie povrchu 

5/ Pri stavbách protipovodňových: Zemné práce – výkop ručný, výkop zemným storjom, 

uskladnenie, prevoz prebytočnej zeminy, odvedenie vody z potoka (čerpadlami, 

náhradným korytom), osadenie kameňov a kamenoblokov (strojové alebo ručné), 

vysprávky škár, spevnenie brehov, betónovanie, osadenie zábradlia, sadové úpravy, 

5/ Pokládka asfaltu, terénne úpravy 

6/ Vypratanie staveniska 

 

Pri realizovaní stavby – výstavba bytových stavieb, rekonštrukcie a modernizácie – sa 

uskutočňujú tieto činnosti: 

1/ Zriadenie staveniska 

2/ Prvotná preprava – dovoz materiálu na stavbu z centrálneho skladu alebo od 

dodávateľa 

3/ Práce na objektoch stavby - budovy – murárske, tesárske, maliarske, pokládky dlažby, 

zatepľovanie objektov, klampiarske práce, vodoinštalatérske, prípadne iné 

4/ Vypratanie staveniska 

 

V stavebnej výrobe možno identifikovať tieto práce s osobitným nebezpečenstvom na 

stavenisku: 

- práce, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo zasypania,  
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- práce, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo zapadnutia v močaristom teréne,  

- práce, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu z výšky, pádu do hĺbky, 

- práce, pri ktorých sú pracovníci ohrození pôsobením chemických alebo biologických 

faktorov, 

- práce v blízkosti vysokého napätia, 

- práce v šachtách. 

 

Všetky tieto práce sú štandardne vykonávané práce bežné pri realizácii stavieb v rámci 

výrobného programu spoločnosti EKO SVIP, s.r.o. – pri výstavbe a rekonštrukcii budov, 

inžinierskych sietí a vodohospodárskych objektov, pri recyklácii a pokládke asfaltov. 

 

Ďalšie riziká a nebezpečenstvá: 

- súčasná činnosť jednotlivých zhotoviteľov, 

- vstup nepovolaných osôb, 

- vjazd cudzích vozidiel, 

- zasiahnutie osôb vozidlom alebo strojom, 

- stret vozidiel alebo strojov, 

- pracovný úraz, 

- požiar. 

 

Riziká a nebezpečenstvá, ktoré boli v spoločnosti EKO SVIP, s.r.o. identifikované, spolu 

s opatreniami, ktoré boli prijaté, sú uvedené v prílohe Register nebezpečenstiev 

a opatrení.  

  

4. Opatrenia pre zabezpečenie Bezpečnosti práce na stavenisku 

 

Spoločnosť EKO SVIP, s.r.o. má prijaté opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. Tieto opatrenia sú povinní dodržiavať všetci zamestnanci spoločnosti, 

ako aj zmluvní podzhotovitelia, na všetkých stavbách spoločnosti. 

 

1. Pravidelné školenia BOZP a PO vedené bezpečnostným technikom, s povinným 

preskúšaním znalostí zásad BOZP, absolvujú všetci zamestnanci spoločnosti 1x za 12 

mesiacov a preskúšanie zásad PO 1x za 24 mesiacov. 
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2. Pravidelné školenia absolvujú 1x za 12 mesiacov: 

- lešenári – o správnych pracovných postupoch, možných rizikách a opatreniach pri 

stavaní a používaní lešení, 

- viazači bremien – o správnych pracovných postupoch, možných rizikách a opatreniach 

pri viazaní a prenose bremien, 

- zvárači – o správnych pracovných postupoch, možných rizikách a opatreniach pri 

zváraní, 

- vodiči a strojníci – o správnych pracovných postupoch, možných rizikách, opatreniach 

pri vedení vozidla a obsluhe stroja, o spôsobe zabezpečenia odstavených strojov 

a vozidiel. 

3. Všetci pracovníci na stavbách a výrobných pracoviskách spoločnosti sú vybavení 

ochrannými pracovnými prostriedkami: pracovný odev s čitateľne označeným názvom 

zamestnávateľa, obuv, pracovné rukavice, ochranná prilba, ochranné okuliare, a pod. 

4. Pracovný priestor bude ohraničený a jasne viditeľný aj v noci a za zníženej viditeľnosti 

z dôvodov bezpečnosti a ochrany zdravia. 

5. Dodržiavanie pokynov bezpečnostného technika ohľadne opatrení predchádzajúcich 

zraneniam a pracovným úrazom (lešenie, pád z výšky, paženie, rebrík do výkopu, 

prítomnosť alkoholu, ohlásenie požiaru) sa považujú za povinnosti pracovníkov, ich 

nedodržanie je hodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny. Pracovníci sú s týmto 

stavom oboznámení pri nástupe do zamestnania. 

6. Hlásenie pracovných úrazov v zmysle príslušných právnych noriem najprv 

bezpečnostnému technikovi, v spolupráci s ním spísanie záznamu o úraze a informovanie 

príslušných úradov je povinnosťou riadiacich pracovníkov. 

 

5. Hygienické opatrenia 

 

Hygienické podmienky pracovného prostredia musia spĺňať požiadavky v zmysle zákona 

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

Zásobovanie pitnou vodou pracovníkov musí spĺňať požiadavky v zmysle nariadenia vlády 

č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Okrem toho sa pri realizácii stavby 

musia rešpektovať i rozhodnutia vydané OŠS (povolenia, súhlasy). 
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Z dôvodu potreby zabezpečiť zásobovanie pracovníkov pitnou vodou pri realizácii stavby 

je dodávateľ stavebných prác povinný: 

• zabezpečiť dodávanie pitnej vody z verejného vodovodu (hromadné zásobovanie) 

alebo zabezpečiť dodávanie pitnej vody z iného vodovodu (individuálne zásobovanie) 

alebo zabezpečiť dodávanie pitnej vody alebo nápojov v obaloch (napr. sklo, PET). 

 

Z dôvodu potreby zabezpečiť sanitárnu techniku na zneškodňovanie splaškov pri 

realizácii stavby je dodávateľ stavebných prác, resp. investor povinný: 

• zabezpečiť toalety v stálych objektoch alebo v mobilných kontajneroch alebo 

zabezpečiť mobilné toalety. 

 

6. Prílohy 

 

Príloha: Opatrenia BOZP a PO 

Príloha: Register nebezpečenstiev a opatrení 

Príloha: OPATRENIA - BEZPEČNOSŤ A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI a POŽIARNA OCHRANA 

 

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu je súčasťou systému 

manažérstva a neoddeliteľnou súčasťou podnikateľských aktivít spoločnosti. Zmyslom koncepcie 

politiky BOZP a PO je vytýčiť jasné ciele na zavedenie vhodného systému riadenia bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktorý zabezpečí správne fungovanie našej 

spoločnosti, vytvorí priaznivé pracovné podmienky, prinesie optimalizáciu pracovného procesu 

a pozitívny ekonomický dopad. 

 

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI a POŽIARNEJ OCHRANY 

 

Prioritami politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany je: 

• Vypracovať potrebnú dokumentáciu v zmysle zákona o BOZP a PO a súvisiacich predpisov 

a zabezpečiť jej aktualizáciu. 

• Zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol a previerok na všetkých pracoviskách a 

minimálne raz ročne previerkami BOZP a raz za dva roky previerkami PO prehodnocovať 

prevádzkové podmienky v spoločnosti, identifikovať a eliminovať potenciálne zdroje 

možného vzniku nehôd a pracovných úrazov. 

• Predchádzať nehodám, pracovným úrazom a chorobám z povolania dodržiavaním platných 

predpisov o BOZP a PO a presadzovať ich dodržiavanie aj u zamestnancov cudzích organizácií. 



 

 
PLÁN OCHRANY ZDRAVIA PRACOVNÍKOV: 

PLÁN BEZPEČNOSTI PRÁCE a POŽIARNEJ OCHRANY  
 

„Novostavba materskej školy v obci Svinia“ 

  

 

 

• Poskytovať potrebné informácie o úrazovosti a o vykonaných opatreniach všetkých 

zamestnancov. 

• Spolupracovať s orgánmi štátnej správy pri uvádzaní nových technológií a zariadení s cieľom 

odstrániť potenciálne ohrozenie zdravia vplyvom technologických procesov, technických 

zariadení, ľudského faktora a pracovného prostredia. 

• Zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, kvalifikáciu, školenia zamestnancov na všetkých 

stupňoch pracovného procesu s cieľom posilňovať ich právne vedomie v oblasti BOZP a PO. 

 

Motívom pre zavedenie a dodržiavanie Politiky bezpečnosti je: 

- minimalizovanie rizika poškodenia zdravia zamestnancov a strát na životoch, minimalizácia 

nákladov spojených s nehodami na pracovisku, 

- minimalizovanie škôd a strát spôsobených chorobou z povolania a prerušením výroby pre 

poruchy, úrazy, choroby, 

- zavedenie systematickosti a plánovitosti v oblasti BOZP a PO a z toho vyplývajúce zlepšenie 

systému BOZP a PO, 

- vybudovanie samoregulujúceho systému, reagujúceho pružne na zmeny požiadaviek 

legislatívnych predpisov, bezpečnostných požiadaviek a zmien vo vnútri organizácie, 

- zvýšenie motivácie a tvorivosti zamestnancov a ich zodpovednosti za vlastné zdravie, 

- jasná zodpovednosť ľudí za BOZP a PO na všetkých úrovniach organizácie, zlepšenie imidžu 

a konkurencieschopnosti podniku, 

- preukazovanie systematického obmedzovania rizík, resp. nebezpečí, ktoré ohrozujú 

bezpečnosť a zdravie všetkých osôb ovplyvňovaných činnosťami, výrobkami alebo službami 

spoločnosti. 

 

POSTUPY NA IDENTIFIKÁCIU NEBEZPEČENSTVA A RIZÍK 

 

Spoločnosť si stanovuje ako jedno z opatrení prehodnocovať štvrťročne situáciu v oblasti BOZP a PO 

vo firme, identifikovať potenciálne nebezpečenstvá a riziká vzhľadom na výrobný program 

a náročnosť práce na nasledujúce obdobie. Zároveň sa zaväzuje vyhodnocovať štatistiku úrazov 

a nehôd na stavbách spoločnosti a prijímať opatrenia na elimináciu rizika vzniku nových úrazov 

a nehôd. Za identifikáciu nebezpečenstiev a rizík BOZP a PO zodpovedá bezpečnostný technik p. Eliáš. 

  

Spoločnosť EKO SVIP, s.r.o. ako stavebná firma si je vedomá možných rizík a nebezpečenstiev vzniku 

úrazov a nehôd. 

 

Pri práci v ryhe pri pokládke inžinierskych sietí pri nevhodnom postupe prác môže dôjsť k zasypaniu 

ryhy a prípadne aj strojov  a ľudí v nej. Pri práci vo výškach pri nevhodnom postupe prác môže dôjsť 

k pádom a poraneniam.  
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Robotníci na stavbách sú povinní urobiť všetky opatrenia na zvýšenie bezpečnosti práce, v zmysle 

informácií, ktoré sú im sprostredkované na každoročnom školení BOZP bezpečnostným technikom.  

To znamená pri práci vo výkope – zabezpečiť výkop pažením pred zosuvom a zabezpečiť dostatočné 

množstvo a v dostatočnom rozostupe výstupné miesta z ryhy. Pri práci vo výške zabezpečiť ohradenie 

na zabránenie pádu a vykonávať všetky činnosti s obozretnosťou.  

 

Robotníci na stavbách sú povinní urobiť všetky opatrenia na elimináciu rizika vzniku požiaru 

a v prípade vzniku požiaru vedieť okamžite zareagovať a bezpečne sa zapojiť do hasenia, chrániť 

životy, zdravie a majetok, podľa informácií, ktoré sú im sprostredkované na školení v oblasti PO 

konanom raz za 2 roky.  

 

Osobitnou kapitolou úrazov a nehôd na stavbách je prítomnosť alkoholu. Spoločnosť v tejto oblasti 

uplatňuje najprísnejšie kontroly. Akákoľvek prítomnosť alkoholu v krvi pracovníka, ktorá znamená 

ohrozenie nielen jeho samého, ale aj všetkých ostatných spolupracovníkov na stavbe, je dôvodom na 

okamžité ukončenie pracovného pomeru. 

 

Zodpovedným za oblasť dodržiavania pravidiel BOZP a PO v spoločnosti EKO SVIP, s.r.o. je 

bezpečnostný technik p. Eliáš. Každý vedúci pracovník však zodpovedá za svojich podriadených 

a preto je povinný ich oboznámiť s povinnosťami a opatreniami BOZP a PO platnými v spoločnosti a je 

povinný dbať na ich dodržiavanie a vyvodzovať dôsledky z ich nedodržania. 

 

DOKUMENTÁCIA 

 

Akékoľvek porušenie pravidiel BOZP a PO musí byť písomne zaznamenané.  

 

CIELE SPOLOČNOSTI V RÁMCI BOZP a PO 

 

Vrcholový cieľ spoločnosti je: 

Úspešné pôsobenie na trhu stavebných firiem v Slovenskej republike, pri rešpektovaní právnych 

predpisov SR a dodržiavaní morálnych, etických, ekologických, environmentálnych a bezpečnostných 

zásad. 

 

Dlhodobé ciele spoločnosti v oblasti BOZP a PO: 

- bezpečná výstavba – t.j. výstavba realizovaná pracovníkmi, ktorí rešpektujú a dodržiavajú 

pravidlá BOZP a PO. 

 

 

 



 

 
PLÁN OCHRANY ZDRAVIA PRACOVNÍKOV: 

PLÁN BEZPEČNOSTI PRÁCE a POŽIARNEJ OCHRANY  
 

„Novostavba materskej školy v obci Svinia“ 

  

 

 
Krátkodobé ciele spoločnosti v oblasti BOZP a PO: 

- eliminácia pracovných úrazov a nehôd na stavbách, 

- eliminácia rizika vzniku požiarov na stavbách, 

- zvýšenie povedomia a informovanosti pracovníkov o BOZP a PO. 
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KONTROLNÝ A SKUŠOBNÝ PLÁN 

„Novostavba materskej školy v obci Svinia” 

 

 

Zhotoviteľ:  EKO SVIP, s.r.o. 

Ovocinárska  48,  

083 01 S A B I N O V 

DIVÍZIA POZEMNÉ STAVBY 

 

V Sabinove dňa 12.01.2018 
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Stavba: Novostavba materskej školy v obci Svinia  Mesiac/rok: 2018   Vypracoval: Ing. Pavol Urda   Schválil: 

P.č. Stavebný proces 
Predmet kontroly 

Kontrolu 
vykoná 

Spôsob 
kontroly 

Predpis- 
podklad- 
NORMA 

Splnenie 
Limitov 
Áno - Nie 

Kontrolu vykonal Kontrolu prebral Pozn. 
Doklady 

1. Priebežné kontroly 
BOZP, neohlásené 

Prac. BOZP S   Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

2. Priebežné kontroly 
BOZP, neohlásené 

Prac. BOZP S   Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

3. Priebežné kontroly 
BOZP, neohlásené 

Prac. BOZP S   Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

4. Priebežné kontroly 
BOZP, ohlásené 

Prac. BOZP S   Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

5. Priebežné kontroly 
BOZP, ohlásené 

Prac. BOZP S   Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  
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Stavba: Novostavba materskej školy v obci Svinia  Mesiac/rok: 2018   Vypracoval: Ing. Pavol Urda   Schválil: 

P.č. Stavebný proces 
Predmet kontroly 

Kontrolu 
vykoná 

Spôsob 
kontroly 

Predpis- 
podklad- 
NORMA 

Splnenie 
Limitov 
Áno - Nie 

Kontrolu vykonal Kontrolu prebral Pozn. 
Doklady 

1. Elektroinštalácia 
Prevedenie, hrubá 
montáž, rozvody 
 
(Odborné posúdenie) 

MONT P PD  Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

2. Elektroinštalácia 
Prevedenie, čistá montáž, 
zásuvky, vypínače 
 
(Odborné posúdenie) 

MONT P PD  Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

3. Elektroinštalácia 
Výrobky a materiály 
dodané pre objekt 
 
(Vstupná kontrola) 

MONT S PD  Meno  Meno  Certifikát 

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

4. Elektroinštalácia 
Revízna správa 
 
(Skúška posúdenie) 

MONT P PD  Meno  Meno  Protokol 

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  
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Stavba: Novostavba materskej školy v obci Svinia  Mesiac/rok: 2018   Vypracoval: Ing. Pavol Urda   Schválil: 

P.č. Stavebný proces 
Predmet kontroly 

Kontrolu 
vykoná 

Spôsob 
kontroly 

Predpis- 
podklad- 
NORMA 

Splnenie 
Limitov 
Áno - Nie 

Kontrolu vykonal Kontrolu prebral Pozn. 
Doklady 

1. Keramické obklady  
Výrobky a materiály 
dodané pre objekt 
(Odborné posúdenie, 
meranie) 

HSV C PD  Meno  Meno  Certifikát 

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

2. Keramické obklady  
Realizácia keramických 
obkladov 
(Odborné posúdenie, 
vizuálna kontrola) 

HSV P PD  Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

3. Keramické podlahy  
Výrobky a materiály 
dodané pre objekt 
(Odborné posúdenie, 
meranie) 

HSV C PD  Meno  Meno  Certifikát 

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

4. Keramické podlahy  
Realizácia keramických 
podláh 
(Odborné posúdenie, 
vizuálna kontrola) 

HSV P PD  Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  
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Stavba: Novostavba materskej školy v obci Svinia  Mesiac/rok: 2018   Vypracoval: Ing. Pavol Urda   Schválil: 

 

P.č. Stavebný proces 
Predmet kontroly 

Kontrolu 
vykoná 

Spôsob 
kontroly 

Predpis- 
podklad- 
NORMA 

Splnenie 
Limitov 
Áno - Nie 

Kontrolu vykonal Kontrolu prebral Pozn. 
Doklady 

1. Omietky stavby 
 
Realizácia omietok 
 
 
 
(Odborné posúdenie) 

HSV P   Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

2. Omietky stavby 
 
Výrobky a materiály 
dodané pre objekt 
 
 
(Vstupná kontrola) 

HSV S PD  Meno  Meno  Certifikát 

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  
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Stavba: Novostavba materskej školy v obci Svinia  Mesiac/rok: 2018   Vypracoval: Ing. Pavol Urda   Schválil: 

 

P.č. Stavebný proces 
Predmet kontroly 

Kontrolu 
vykoná 

Spôsob 
kontroly 

Predpis- 
podklad- 
NORMA 

Splnenie 
Limitov 
Áno - Nie 

Kontrolu vykonal Kontrolu prebral Pozn. 
Doklady 

1. Konštrukcie 
klampiarske 
 
Realizácia klampiarskych 
prác, odborné posúdenie 
 
 
 
(Odborné posúdenie) 

HSV P PD  Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

2. Konštrukcie 
klampiarske 
 
Výrobky a materiály 
dodané pre objekt, 
meranie 
 
 
(Vstupná kontrola) 

HSV S PD  Meno  Meno  Certifikát 

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  
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Stavba: Novostavba materskej školy v obci Svinia  Mesiac/rok: 2018   Vypracoval: Ing. Pavol Urda   Schválil: 

 

P.č. Stavebný proces 
Predmet kontroly 

Kontrolu 
vykoná 

Spôsob 
kontroly 

Predpis- 
podklad- 
NORMA 

Splnenie 
Limitov 
Áno - Nie 

Kontrolu vykonal Kontrolu prebral Pozn. 
Doklady 

1. Podlahy z PVC  
 
Výrobky a materiály 
dodané pre objekt 
(Odborné posúdenie, 
meranie) 

HSV C PD  Meno  Meno  Certifikát 

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

2. Podlahy z PVC  
 
Realizácia PVC podláh 
(Odborné posúdenie, 
vizuálna kontrola) 

HSV P PD  Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  
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Stavba: Novostavba materskej školy v obci Svinia  Mesiac/rok: 2018   Vypracoval: Ing. Pavol Urda   Schválil: 

 

P.č. Stavebný proces 
Predmet kontroly 

Kontrolu 
vykoná 

Spôsob 
kontroly 

Predpis- 
podklad- 
NORMA 

Splnenie 
Limitov 
Áno - Nie 

Kontrolu vykonal Kontrolu prebral Pozn. 
Doklady 

1. Maľby a nátery  
 
Výrobky a materiály 
dodané pre objekt 
(Odborné posúdenie, 
meranie) 

HSV C PD  Meno  Meno  Certifikát 

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

2. Maľby a nátery  
 
Realizácia malieb a 
náterov 
(Odborné posúdenie, 
vizuálna kontrola) 

HSV P PD  Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  
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Stavba: Novostavba materskej školy v obci Svinia  Mesiac/rok: 2018   Vypracoval: Ing. Pavol Urda   Schválil: 

 

P.č. Stavebný proces 
Predmet kontroly 

Kontrolu 
vykoná 

Spôsob 
kontroly 

Predpis- 
podklad- 
NORMA 

Splnenie 
Limitov 
Áno - Nie 

Kontrolu vykonal Kontrolu prebral Pozn. 
Doklady 

1. Stolárske 
konštrukcie (okná) 
 
 
Prevedenie okná 
(Odborné posúdenie) 

PSV P PD  Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

2. Stolárske 
konštrukcie (okná) 
 
Výrobky a materiály 
dodané pre objekt 
(Vstupná kontrola) 

PSV S PD  Meno  Meno  Certifikát 

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

 

 

 

 

 



 

 
KONTROLNÝ A SKUŠOBNÝ PLÁN 
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Stavba: Novostavba materskej školy v obci Svinia  Mesiac/rok: 2018   Vypracoval: Ing. Pavol Urda   Schválil: 

 

P.č. Stavebný proces 
Predmet kontroly 

Kontrolu 
vykoná 

Spôsob 
kontroly 

Predpis- 
podklad- 
NORMA 

Splnenie 
Limitov 
Áno - Nie 

Kontrolu vykonal Kontrolu prebral Pozn. 
Doklady 

1. Dvere interiérové 
 
Výrobky a materiály 
dodané pre objekt 
(Odborné posúdenie, 
meranie) 

HSV C PD  Meno  Meno  Certifikát 

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

2. Dvere interiérové 
 
 
Osadenie dvier 
(Odborné posúdenie, 
vizuálna kontrola) 

HSV P PD  Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

 

 

 

 

 



 

 
KONTROLNÝ A SKUŠOBNÝ PLÁN 

„Novostavba materskej školy v obci Svinia“ 

  

 
 

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Svinia  Mesiac/rok: 2018   Vypracoval: Ing. Pavol Urda   Schválil: 

P.č. Stavebný proces 
Predmet kontroly 

Kontrolu 
vykoná 

Spôsob 
kontroly 

Predpis- 
podklad- 
NORMA 

Splnenie 
Limitov 
Áno - Nie 

Kontrolu vykonal Kontrolu prebral Pozn. 
Doklady 

1. Izolácie proti vode 
a vlhkosti 
Výrobky a materiály 
dodané pre objekt 
 
(Odborné posúdenie) 

HSV C PD  Meno  Meno  Certifikát 

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

2. Izolácie proti vode 
a vlhkosti 
Realizácia izolácie 
 
(Odborné posúdenie) 

HSV P PD  Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

3. Izolácie tepelné 
Výrobky a materiály 
dodané pre objekt 
 
(Vstupná kontrola) 

HSV C PD  Meno  Meno  Certifikát 

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

4. Izolácie tepelné 
Realizácia izolácie 
 
 
(Odborné posúdenie) 

HSV P PD  Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  
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Stavba: Novostavba materskej školy v obci Svinia  Mesiac/rok: 2018   Vypracoval: Ing. Pavol Urda   Schválil: 

 

P.č. Stavebný proces 
Predmet kontroly 

Kontrolu 
vykoná 

Spôsob 
kontroly 

Predpis- 
podklad- 
NORMA 

Splnenie 
Limitov 
Áno - Nie 

Kontrolu vykonal Kontrolu prebral Pozn. 
Doklady 

1. Vnútorná kanalizácia  
 
Výrobky a materiály 
dodané pre objekt 
(Odborné posúdenie, 
meranie) 

HSV C PD  Meno  Meno  Certifikát 

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

2. Vnútorná kanalizácia  
 
Realizácia vnútornej 
kanalizácie 
 (Odborné posúdenie, 
vizuálna kontrola) 

HSV P PD  Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

3. Vnútorná kanalizácia  
 
 
Vnútorná kanalizácia 
(Skúška) 

HSV P PD  Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  
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Stavba: Novostavba materskej školy v obci Svinia  Mesiac/rok: 2018   Vypracoval: Ing. Pavol Urda   Schválil: 

P.č. Stavebný proces 
Predmet kontroly 

Kontrolu 
vykoná 

Spôsob 
kontroly 

Predpis- 
podklad- 
NORMA 

Splnenie 
Limitov 
Áno - Nie 

Kontrolu vykonal Kontrolu prebral Pozn. 
Doklady 

1. Vnútorný vodovod 
Prevedenie, hrubá 
montáž, rozvody 
 
(Odborné posúdenie) 

MONT P PD  Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

2. Vnútorný vodovod 
Prevedenie, čistá montáž, 
zariaď. predmety 
 
(Odborné posúdenie) 

MONT P PD  Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

3. Vnútorný vodovod 
Výrobky a materiály 
dodané pre objekt 
 
(Vstupná kontrola) 

MONT S PD  Meno  Meno  Certifikát 

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

4. Vnútorný vodovod 
Tlaková skúška 
 
 
(Skúška posúdenie) 

MONT P PD  Meno  Meno  Protokol 

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  
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Stavba: Novostavba materskej školy v obci Svinia  Mesiac/rok: 2018   Vypracoval: Ing. Pavol Urda   Schválil: 

P.č. Stavebný proces 
Predmet kontroly 

Kontrolu 
vykoná 

Spôsob 
kontroly 

Predpis- 
podklad- 
NORMA 

Splnenie 
Limitov 
Áno - Nie 

Kontrolu vykonal Kontrolu prebral Pozn. 
Doklady 

1. Ústredné 
vykurovanie 
Prevedenie, hrubá 
montáž, rozvody 
(Odborné posúdenie) 

MONT P PD  Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

2. Ústredné 
vykurovanie 
Prevedenie, čistá montáž, 
radiátory 
(Odborné posúdenie) 

MONT P PD  Meno  Meno   

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

3. Ústredné 
vykurovanie 
Výrobky a materiály 
dodané pre objekt 
(Vstupná kontrola) 

MONT S PD  Meno  Meno  Certifikát 

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  

4. Ústredné 
vykurovanie 
Vykurovacia skúška 
 
(Skúška posúdenie) 

MONT P PD  Meno  Meno  Protokol 

Dňa  Dňa  

Podpis  Podpis  
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Vysvetlivky: 

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV 

PSV: kontroly vykoná majster PSV 

SKUS: skúšobňa 

G: geodet 

T: technológ 

S: špecialista 

P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 

C: certifikát na výrobok 

M: meranie geometrických veličín 

S: skúška fyzikálnych veličín 

PD: projektová dokumentácia 
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Zhotoviteľ:  EKO SVIP, s.r.o. 

Ovocinárska  48,  

083 01 S A B I N O V 

DIVÍZIA POZEMNÉ STAVBY 

 

V Sabinove dňa 12.01.2018 
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1. Všeobecné ustanovenia a definície 

Dôvodom pre vypracovanie havarijného plánu na vyššie uvedenú stavbu je zabezpečenie 

ochrany pôdy, povrchových  a podzemných vôd nachádzajúcich sa na stavenisku a v blízkosti 

staveniska, počas realizácie stavby, vykonaním opatrení na zabráneniu havárii a v prípade 

výskytu havárie organizáciou likvidácie následkov havárie. 

 

Pri realizácii stavebných prác sa nepočíta s použitím škodlivých látok. 

 

Havária: náhle, nepredvídané a závažné zhoršenie alebo závažné ohrozenie bioty, kvality 

vôd, pôd a geologického podložia spôsobené neovládateľným únikom nebezpečných látok. 

Pôvodca havárie: ten, kto prevádzkoval zariadenie v čase, keď havária vznikla a keď sa 

preukázala príčinná súvislosť s jeho prevádzkovaním. 

 

 

2. Výpočet možných havarijných udalostí 

Pri realizovaní stavebných prác môže dôjsť k nasledujúcim havarijným udalostiam: 

- Prípadné znečistenie a zakalenie vody vplyvom zemných prác 

- Alternatívny únik paliva z nádrží stavebných strojov a dopravných prostriedkov 

nachádzajúcich sa na stavenisku a v jeho okolí, pri ich havárii 

- Prípadný únik menšieho množstva oleja z prasknutej hadice stavebného stroja 

- Znečistenie a prípadný únik paliva alebo oleja vyplývajúce zo zvýšeného rizika havárie 

vplyvom realizácie vlastnej stavby, poprípade cestnou premávkou 

 

 

3. Popis preventívnych opatrení a organizácie preventívnych opatrení 

3.1. Každý zo strojov pohybujúcich sa po stavenisku bude priebežne kontrolovaný z hľadiska 

úniku ropných látok a o kontrole budú spísané záznamy v stavebnom denníku. 

3.2. Umývanie automobilov a stavebných strojov na stavenisku je ZÁKAZANÉ.  

3.3. Zhotoviteľ zabezpečí, aby v prípade havárie bol k dispozícii na stavenisku absorbent 

ropných látok (napr. VAPEX), ďalší potrebný asanačný a pomocný materiál (lopaty, metly, 

vedrá, dosky, koly, prenosné čerpadlá) a ochranné pracovné pomôcky (gumené rukavice 

a čižmy). 

3.4. Všetci pracovníci zhotoviteľa na stavbe budú patrične poučení o povinnostiach pri 

realizácii prác s mechanizmami v blízkosti vodného toku. Pracovníci budú oboznámení 

s činnosťou a opatreniami v prípade úniku ropných látok na stavenisku do zeminy. 
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4. Popis postupu po vzniku havárie 

4.1 Odstraňovanie príčin havárie 

Po vzniku havárie je nutné predovšetkým zrealizovať opatrenia, ktoré povedú 

k bezprostrednému odstráneniu príčin havárie a k zamedzeniu úniku a šírenia 

škodlivých látok do zeminy, povrchových a podzemných vôd. Je nutné uzavrieť 

ventily, odčerpať zvyšky škodlivých látok z havarovaných vozidiel, príp. cisterien, 

preložiť zvyšky škodlivých látok urobiť opatrenia na zamedzenie prípadnému 

výbuchu, požiaru alebo zamoreniu priestoru škodlivými látkami. V prípade úniku 

ropných látok je okamžite potrebné zamedziť ďalšiemu úniku a použiť dostupný sací 

materiál, handry, čistiacu vlnu, piliny.  

4.2 Hlásenie havárie 

Ten, kto spôsobí haváriu, alebo zistí vznik havárie alebo iného mimoriadneho 

a závažného zhoršenia kvality zeminy a vody, je okamžite povinný vzniknutú situáciu 

oznámiť Hasičskému a záchrannému zboru, Polícii SR a ďalším orgánom uvedeným 

nižšie. 

4.3 Zneškodňovanie havárie 

Podrobnosti k likvidácii havárie a odstráneniu nepriaznivého stavu stanovia príslušné 

orgány a organizácie. Opatreniami na zneškodňovanie havárie je predovšetkým 

ohradzovanie a odstraňovanie kontaminovanej zeminy, bezpečné uloženie odpadov.  

4.4 Vedenie dokumentácie 

O postupoch použitých pri zneškodňovaní a odstraňovaní následkov havárie je nutné 

viesť dôkladný záznam vrátane fotodokumentácie. 

 

 

5. Personálne zabezpečenie, adresy, telefonické spojenia 

Za dodržiavanie pokynov havarijného plánu zodpovedá stavbyvedúci, prípadne ním poverený 

pracovník, ktorý je stanovený ako konkrétna osoba. 

 

Zaškolenie a oboznámenie všetkých pracovníkov, vodičov strojov a mechanizmov, 

s havarijným poriadkom zrealizuje stavbyvedúci. 
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6. Hlásenie havárie 

Hlásenie havárie sa realizuje telefonicky alebo osobne na nižšie uvedených kontaktných číslach: 

1. Hasičský a záchranný zbor, Okresné riaditeľstvo v Prešove, 051 773 2222, 

operacne.po@minv.sk  

2. Obvodné oddelenie Policajného zboru Jarovnice, 051 4594022 

3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, 051 708 23 28 

4. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Košice, 055/6324895, izpke@sizp.sk  

5. Integrovaný záchranný systém: 112 

6. Obecný úrad Svinia, 051 779 52 82, obecsvinia@obecsvinia.sk  

7. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja - oblasť Prešov,  051 75 63 735, 

presov@sucpsk.sk  

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, 051 758 0310 

 

Telefonicky sa nahlasujú údaje: 

- Meno a priezvisko osoby, ktorá hlási haváriu, a jej vzťah k havárii 

- Miesto, dátum a čas zistenia havárie, čas vzniku  havárie  a príčiny havárie, ak sú známe, 

pôvodca havárie 

- Miesto havárie 

- Prejavy havárie (napríklad olej, zápach, a pod.), pokiaľ je to známe aj druh uniknutej látky 

a pravdepodobné množstvo uniknutej látky 

- Subjekt, ktorému už bola havária hlásená a s akým výsledkom 

- Bezprostredné opatrenia, ktoré boli urobené 
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