DOHODA
o spolupráci zamestnávateľov pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vzájomnej informovanosti
koordinácií činností pri vykonávaní diela
na spoločnom pracovisku
uzavretá v zmysle § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dohoda“)
medzi zmluvnými stranami:

objednávateľom:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
v mene ktorého koná:

Železiarne Podbrezová a.s.
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
31 562 141
Ing. Marian Kurčík, podpredseda predstavenstva
Ing. Mária Niklová, člen predstavenstva
zápis v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 69/S
(ďalej „objednávateľ“)
a
zhotoviteľom 1:

obchodné meno:
sídlo:
IČO:
v mene ktorého koná:
zápis v obchodnom registri:
(ďalej „zhotoviteľ 1“)
a
zhotoviteľom 2:

obchodné meno:
sídlo:
IČO:
v mene ktorého koná:
zápis v obchodnom registri:
(ďalej „zhotoviteľ 2“)
a
zhotoviteľom 3:

obchodné meno:
sídlo:
IČO:
v mene ktorého koná:
zápis v obchodnom registri:
(ďalej „zhotoviteľ 3“)
Zhotoviteľ 1, zhotoviteľ 2, zhotoviteľ 3 ďalej označení individuálne aj ako „jednotlivý
zhotoviteľ“ a spoločne aj ako „zhotovitelia“ a jednotliví zhotovitelia a objednávateľ označení
individuálne aj ako „zmluvná strana“ spoločne ako „zmluvné strany“.

Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Spoločným pracoviskom sa rozumie pracovisko, na ktorom vykonávajú práce/časť prác
zamestnanci objednávateľa a zamestnanci jednotlivých zhotoviteľov, resp. zamestnanci
subdodávateľov zhotoviteľa alebo subdodávateľ. Aktuálny Situačný nákres s
vymedzením Spoločných pracovísk na diele s označením konkrétnych zhotoviteľov,
a vedúcich pracovných skupín s ich povinnosťami na jednotlivých Spoločných
pracoviskách ku dňu uzavretia tejto Dohody je vo forme Prílohy č. 2 a je nedeliteľnou
súčasťou tejto dohody. Aktualizáciu Situačného nákresu s uvedením dátumu jeho
aktualizácie vykonáva vedúci prác na diele a zodpovedá za doručenie aktualizácie
všetkým zmluvným stranám. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že aktualizáciu
Situačného nákresu budú akceptovať bez uzavretia osobitného dodatku k tejto Dohode.

2.

Pre účely tejto zmluvy sa Spoločným pracoviskom rozumie priestor objednávateľa
v areáli Nového závodu a/ Starého závodu, na ktorom sa vykonávajú práce na diele
„...................................................................................“ na základe jednotlivých Zmlúv
o dielo uzatvorených s jednotlivými zhotoviteľmi.

3.

Zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy rozumie zhotoviteľ v zmysle Zmluvy o dielo,
jeho zamestnanci, zamestnanci subdodávateľov alebo subdodávateľ ak je to fyzická
osoba. Zhotovitelia realizujú práce na diele na základe samostatných Zmlúv o dielo
uzatvorených s objednávateľom a zmlúv uzatvorených so subdodávateľmi.

4.

Koordinátor bezpečnosti objednávateľa zabezpečuje spoluprácu koordinátorov
bezpečnosti zhotoviteľov pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“). Koordinátor bezpečnosti je
poradným orgánom vedúceho pracovnej skupiny v oblasti BOZP.

5.

Vedúci prác na diele je oprávnený koordinovať jednotlivo aj súčasne zhotoviteľov,
vedúcich pracovných skupín a zamestnancov zhotoviteľov a objednávateľa tak, aby bola
zabezpečená kontinuita prác a spolupráca jednotlivých (zamestnancov) zhotoviteľov a
objednávateľa a/alebo pracovných skupín zložených zo zamestnancov zhotoviteľov
a/alebo rôznych zhotoviteľov a objednávateľa na jednom diele a na jednom Spoločnom
pracovisku. Vedúci prác na diele je poverený riadiaci zamestnanec opravy/investičnej
akcie objednávateľa alebo poverený zamestnanec zhotoviteľa, ktorý má na diele najväčší
objem prác. Vedúci prác na diele vedie každý deň operatívne porady (štáby) a upresňuje
činnosti na nasledujúcu zmenu resp. pracovný deň.

6.

Vedúci pracovnej skupiny zabezpečuje spoluprácu v skupine medzi zamestnancami
objednávateľa, zamestnancami zhotoviteľov, fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi,
ale nie sú zamestnávateľmi – ako zhotoviteľmi pri výkone prác na diele na Spoločnom
pracovisku. Vedúci pracovných skupín podliehajú koordinácii vedúceho prác na diele.
Vedúci pracovnej skupiny je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie BOZP
zamestnancov na Spoločnom pracovisku v plnom rozsahu.

7.

Zmluvné strany sa zaväzujú oboznámiť svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodávateľov, že títo sú povinní riadiť sa pokynmi vedúceho pracovnej skupiny a
vedúceho prác na diele pri koordinácii prác na diele na Spoločnom pracovisku v zmysle
tejto zmluvy. Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom

(podnikateľ) je rovnako povinná riadiť sa pokynmi vedúceho pracovnej skupiny a
vedúceho prác na diele pri koordinácii prác na diele na Spoločnom pracovisku v zmysle
tejto zmluvy. Výkon činností zamestnancov zhotoviteľov na základe pokynov vedúceho
pracovnej skupiny a vedúceho prác na diele v zmysle tohto odseku nie je výkon závislej
práce pre objednávateľa v zmysle § 1 Zákonníka práce, ale výkonom diela v zmysle §
536 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo medzi
objednávateľom a zhotoviteľom.
8.

V prípade, že predmetom zmluvy o dielo sú aj práce a činnosti v zmysle zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zmluvné strany sú povinné
dodržiavať ustanovenia tohto zákona ako aj všetkých súvisiacich právnych predpisov,
ako napr. nariadenia vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na staveniskom ktoré sa vzťahujú na vykonávanie diela.

9.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností koordinátor bezpečnosti a vedúci prác na diele
nie sú oprávnení k úprave zmluvných podmienok špecifikovaných v jednotlivých
Zmluvách o dielo uzavretých medzi objednávateľom a jednotlivými zhotoviteľmi,
vrátane akýchkoľvek zmien čiastkových termínov plnenia v nich obsiahnutých.

10. Ak zamestnanec zhotoviteľa utrpel pracovný úraz na Spoločnom pracovisku, je
objednávateľ povinný bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu zamestnávateľovi
poškodeného zamestnanca. Zhotoviteľ a objednávateľ sú povinní postupovať podľa § 17
ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení
neskorších predpisov.
Článok II
Predmet dohody
1.

Predmetom tejto dohody dohoda zmluvných strán o koordinácii prác jednotlivých
zhotoviteľov pri vykonávaní diela na Spoločnom pracovisku. Informácie o koordinácii
prác je každá zmluvná strana povinná poskytnúť svojim zamestnancom pred (každým)
začatím prác.

2.

Predmetom tejto dohoda je zároveň dohoda zmluvných strán o spolupráci pri prevencii,
príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie BOZP, koordinácii činností BOZP a
vzájomnom informovaní o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach, opatreniach
na poskytnutie prvej pomoci, opatreniach na zdolávanie požiarov, opatreniach na
vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov pri vykonávaní diela na
spoločnom pracovisku. Tieto informácie je každá zmluvná strana povinná poskytnúť
svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.
Článok III
Všeobecné zásady bezpečnosti

1. Počas realizácie prác na Spoločnom pracovisku sú objednávateľ a zhotovitelia povinní
zabezpečovať plnenie požiadaviek na zaistenie BOZP s prihliadnutím najmä na:
a) udržiavanie poriadku a čistoty na spoločnom pracovisku,
b) umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na
priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov,

c) podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi,
d) technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do
prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli
ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
e) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o
nebezpečné materiály alebo látky,
f) podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok,
g) uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov,
h) prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného
postupu prác,
i) spoluprácu medzi objednávateľom a zhotoviteľmi,
j) vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na spoločnom pracovisku
alebo v jeho tesnej blízkosti.
Článok IV
Povinnosti zmluvných strán na Spoločnom pracovisku
1. Zmluvné strany sa zaväzujú najmä, ale nie len:
a) preukázateľne informovať svojich zamestnancov o ustanovení koordinátora bezpečnosti,
vedúceho pracovnej skupiny a a vedúceho prác na diele na Spoločnom pracovisku, jeho
oprávneniach a o povinnosti riadiť sa jeho pokynmi a príkazmi,
b) dodržiavať pokyny a príkazy koordinátora bezpečnosti, vedúceho pracovnej skupiny
a vedúceho prác na diele na Spoločnom pracovisku a zabezpečiť ich dodržiavanie
svojimi zamestnancami,
c) dodržiavať právne a ostatné predpisy týkajúce sa a/alebo súvisiace s BOZP, interné
predpisy objednávateľa. Tým nie sú dotknuté povinnosti jednotlivých zhotoviteľov
vyplývajúce zo Zmlúv o dielo uzavretých s objednávateľom,
d) poskytnúť koordinátorovi bezpečnosti, vedúcemu pracovnej skupiny a vedúcemu prác
na diele na Spoločnom pracovisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác na spoločnom
pracovisku,
e) odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, vedúcim pracovnej skupiny
a vedúcim prác na diele a zodpovednými zamestnancami objednávateľa a zhotoviteľov
na Spoločnom pracovisku,
f) bezodkladne informovať vedúceho pracovnej skupiny a/alebo vedúceho prác na diele na
Spoločnom pracovisku ako i navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach,
preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie
požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov a zabezpečiť
bezodkladné riešenie vzniknutých situácií. Tieto informácie je každá zmluvná strana
povinná poskytnúť svojim zamestnancom a koordinátorom bezpečnosti,
g) oboznámiť sa so Situačným nákresom, jeho aktualizáciami a plniť povinnosti z neho
vyplývajúce.
2. Objednávateľ je povinný denne ako aj pri každej zmene podmienok rozsahu prác,
technologických postupov a BOZP informovať zhotoviteľov o aktuálnych ohrozeniach
vyplývajúcich z aktuálneho výrobného procesu objednávateľa na Spoločnom pracovisku.

Článok V
Koordinácia BOZP na Spoločnom pracovisku
1. Objednávateľ poveril výkonom koordinácie bezpečnosti na Spoločnom pracovisku odborne
spôsobilú osobu, ktorá je uvedená v Montážnom denníku vedenom na Spoločnom
pracovisku.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, v prípade zmeny v osobe koordinátora bezpečnosti na
Spoločnom pracovisku, bez zbytočného odkladu formou zápisu v Montážnom denníku
informovať zhotoviteľov o tejto zmene; zmluvné strany sa zároveň dohodli, že túto zmenu
budú akceptovať bez uzavretia osobitného písomného dodatku k tejto dohode.
3. Zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom
(podnikateľ), vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné, servisné a iné práce pre
objednávateľa je povinný dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie
pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko
náležite zabezpečené a vybavené.
4. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a fyzické osoby, ktoré
sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktorí budú vykonávať práce na jeho
Spoločných pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory,
najmä informácie o
a) nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu
vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika – Príloha č. 1 posúdenie rizika,
b) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré objednávateľ vykonal na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ktoré sa vzťahujú všeobecne na
zamestnancov a na nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách,
c) opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci,
ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác
a evakuácie.
5.

Objednávateľ má právo byť písomne informovaný o posúdení zdravotného stavu
a odbornosti zamestnancov zhotoviteľa a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú
zamestnávateľmi.

6. Objednávateľ zabezpečí, aby informácie podľa ods. 4 boli poskytnuté pred začatím
výkonu práce na Spoločnom pracovisku.
7. Objednávateľ môže dohodnúť výkon práce s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom a
nie je zamestnávateľom, len ak mu táto fyzická osoba príslušným dokladom preukáže
odbornú a zdravotnú spôsobilosť potrebnú na výkon práce podľa právnych predpisov a
ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Článok V
Koordinácia prác na diele na Spoločnom pracovisku
1. Koordinácia zabezpečovaná vedúcim prác na diele zahŕňa:
a) koordináciu technických alebo organizačných riešení, na základe ktorých sa plánujú
práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,

b) určovanie časového harmonogramu plánovaných jednotlivých prác alebo ich etáp na
diele,
c) spoluprácu medzi zhotoviteľmi na Spoločnom pracovisku, ak ich činnosť na pracovisku
na seba nadväzuje, usmerňovanie prác zamestnancov a fyzických osôb, ktorí sú
podnikateľmi a nie je zamestnávateľmi (podnikateľmi),
d) opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
e) určenie a koordináciu vedúcich pracovných skupín,
f) zabezpečenie vstupu na Spoločné pracovisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné
povinnosti, alebo povinnosti zo Zmlúv o dielo
g) podľa aktuálneho skutočného stavu priebežnú aktualizáciu Situačného nákresu na
Spoločnom pracovisku/pracoviskách a zabezpečenie jeho preukázateľného doručenia
všetkým zmluvným stranám.
2. V prípade zmeny v osobe vedúceho prác na diele na Spoločnom pracovisku, bez
zbytočného odkladu formou zápisu v Montážnom denníku budú informovaní zhotovitelia o
tejto zmene; zmluvné strany sa zároveň dohodli, že túto zmenu budú akceptovať bez
uzavretia osobitného písomného dodatku k tejto dohode.
Článok VI
Pristúpenie ďalšieho zhotoviteľa k dohode
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak v období po nadobudnutí platnosti tejto
Dohody v priebehu realizácie diela, bude na Spoločnom pracovisku vykonávať práce ďalší
zhotoviteľ, ktorý nie je zmluvnou stranou tejto Dohody, tento ďalší zhotoviteľ je povinný
pristúpiť k tejto Dohode a plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody a /alebo
súvisiace s touto Dohodou (ďalej „pristupujúci zhotoviteľ“). Pristúpením k tejto Dohode,
pristupujúci zhotoviteľ nadobudne postavenie zmluvnej strany tejto Dohody v rovnakom
rozsahu práv a povinností ako každý zhotoviteľ. Písomné pristúpenie pristupujúceho
zhotoviteľa potvrdené podpisom pristupujúceho zhotoviteľa sa stáva nedeliteľnou súčasťou
tejto Dohody. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že pristúpenie k Dohode budú
akceptovať bez uzavretia osobitného dodatku k tejto Dohode.
2. Pristúpenie pristupujúceho zhotoviteľa zabezpečuje objednávateľ. Objednávateľ je zároveň
povinný o tomto pristúpení bez zbytočného odkladu preukázateľne informovať každého
zhotoviteľa ako i koordinátora bezpečnosti a koordinátora prác na diele formou zápisu v
Montážnom denníku.
Článok VII
Doba platnosti dohody
1. Dohoda sa uzatvára na obdobie, počas ktorého Spoločné pracovisko/resp. v prípade
viacerých Spoločných pracovísk posledné z nich, spĺňa kritéria stanovené pre spoločné
pracovisko podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Predpokladaný termín ukončenia diela je v zmysle Časového harmonogramu plánovaných
prác, resp. Výkazu prác na diele.
3. Platnosť Dohody voči jednotlivým zhotoviteľom sa ukončí uplynutím posledného dňa
výkonu prác jednotlivého zhotoviteľa na Spoločnom pracovisku.

Článok VII
Záverečné ustanovenia
1. Otázky a vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Zmeny a dodatky tejto dohody musia byť vyhotovené formou písomného vzostupne
číslovaného dodatku k dohode a musia byť podpísané zmluvnými stranami.
3. Táto dohoda bola vyhotovená vo ........................... rovnopisoch v slovenskom jazyku,
z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom.
4. S ohľadom na pandémiu vírusového ochorenia COVID-19 sa zmluvné strany zaväzujú
jedna druhú bezodkladne informovať o prípadnom ochorení svojich zamestnancov alebo
osôb, ktoré sa zúčastňujú na vykonávaní diela. Uvedené platí aj pre prípadnú karanténu,
V prípade predĺženia termínu ukončenia diela sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť
dodatok k dohode.
5. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami.
Objednávateľ:

Zhotoviteľ 1:

Železiarne Podbrezová a.s.
V Podbrezovej dňa ..........................

V Podbrezovej dňa ..........................

..........................................................

..........................................................

... predstavenstva

..........................................................

..........................................................

... predstavenstva

Zhotoviteľ 2:
V Podbrezovej dňa ..........................
..........................................................
..........................................................

Zhotoviteľ 3:
V Podbrezovej dňa ..........................
..........................................................

..........................................................

Zhotoviteľ 4:
V Podbrezovej dňa ..........................
..........................................................

..........................................................

Príloha č. 1 k Dohode o spolupráci zamestnávateľov pri prevencii, príprave a vykonávaní
opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vzájomnej informovanosti
koordinácií činností pri vykonávaní diela na spoločnom pracovisku
POSÚDENIE RIZIKA
.
.
.
.
.
.
.
Príloha č. 2 k Dohode o spolupráci zamestnávateľov pri prevencii, príprave a vykonávaní
opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vzájomnej informovanosti
koordinácií činností pri vykonávaní diela na spoločnom pracovisku
SITUAČNÝ NÁKRES
A/ Situačný nákres s vymedzením Spoločných pracovísk na diele s označením
konkrétnych zhotoviteľov
.
.
.
.
.
.
.
B/ Zoznam vedúcich pracovných skupín s ich povinnosťami
1)
2)
3)
4)

Meno a priezvisko, na Spoločnom pracovisku ....
Meno a priezvisko, na Spoločnom pracovisku ....
Meno a priezvisko, na Spoločnom pracovisku ....
Meno a priezvisko, na Spoločnom pracovisku ....

Vedúci pracovných skupín sú povinní:
a) zabezpečiť aby všetky osoby na Spoločnom pracovisku používali OOPP pri výkone
svojich profesií, činností pri realizácii diela,
b) zabezpečiť, aby dielo bolo vykonávané len podľa schválených bezpečných pracovných
a technologických postupov,
c) zabezpečiť, aby sa osoby v pracovnej skupine zdržiavali len na im vyhradenom
pracovisku,
d) riadiť sa odporúčaniami koordinátora bezpečnosti na zaistenie BOZP zamestnancov na
Spoločnom pracovisku,
e) nedostatky zistené v oblasti BOZP oznamovať vedúcemu prác na diele
a koordinátorovi bezpečnosti,
f) nedostatky zistené v oblasti výkonu prác na diele oznamovať vedúcemu prác na diele,
g) dodržiavať Pokyn 10 Železiarní Podbrezová a.s. - Manuál BOZP pre SO, GO a
investičné akcie.

