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kzákazke
,,Výs'tavba a ľekonštrukcia chodnĺkov a autobusových zastávok v obci Pľusy"

N

Hieľaľchická sclrérna rozdelenia prác logicky previazaná s časovýnr
liarmonografflom výstavby - vid' pľĺloha

Bl Popis opatrení na zníženiehlučnosti, prašnosti azabezpečenie
veľejných priestľanstiev komunikáciĺ

čistoty

Rea|izácia cliela bude prebiehat' podl'a projektovej dokumentácie.

'l. ĺ3patrenia nei zníŽelrie hlučnosti budú realizované vsúlade sNariadeniami
vlácly SFt č. 129/20Ú6 Z.z., ć. 1 i 5/2006 Z.z" a s Vyhláškou lt'lZ SR č. 549/2006

opatrenia na zabezpeöenie hlučnosti spocĺvajúnajmä v nasledujúcich öinnostiach:
- stroje a mechanizmy vyuŽivané na stavbe budú vo vel'mi dobronr technickom
stave a buldú pravidelne servisne kontrolované, budú použĺvanénajmä
mechanizmy s niŽšímiemisialni hluku, prípadne dÔjde k izolácii ich vibrujúcich
častĺ,
- vlroclná organizácia práce'
- doba výstavby bude časovo obnredzená v pracovných dňoch v öase od 08:00 do
1B:00, pocas sviatkov, dnĺ pracovného vol'na a dnĺ pracovného pokoja je práca na
stave n is kł-l zakázaná.

2.

opatľeriia na zníŽenie pľašnosti

K zvýšeniu praŠnosti mÔŽe dÔjst' napr. pocas dopravy, nakladanĺa a vykladania, resp.
skladovania prašnéhomateriálu. Všetky práce budú vykonávané s ciel'om zabezpecit', čo

najniŽšiu prašnost' najmä:

-

3.

zakľytĺm stavebných otvorov, z ktorých by

sa pri stavebných prácach

mohol

rozšĺrovat' prach do okolitých priestorov plachtami alebo zakapotovanĺm,
pri sypanĺ budú vyuŽĺvanévýsuvné násypné potrubia alebo vodiace plechy,
násypné otvory budÚ vybavené vekami, závesmi, klapkami alebo nástavcami
zabraňujúcimi rozprachu,
v prípade drvenia stavebného materiálu na vol'nom priestranstve bude
zabezpeöená potrebná vlhkost' na zníŽelrie prašnosii,
prašĺrémateriály budú skladované v uzatvorenom priestore, v prípade ich
uskladnenia na vol'nom priestranstve bude ich povrch zakrytý.

Zabezpečenie čistoty verejnýctr priestranstiev a komunikácií

Pocas stavebných prác bude zhotovitel'om stavby zabezpećená a udrŽiavaná

Öistota

verejných priestranstiev a komuľlikácií' ktoré budú znečistenév dôsledku stavebnej činnosti'
Stavebné práce budú zabezpečellébez porušenia bezpeönosti a plyntllosti cestnej
premávky. Uvedené opatrenia budú zabezpecené vsúlade so zákonom č. 193/1997 Zb. o
pozernných l<omunikáciách (cestný zákon) v znenĺ neskoršĺch predpisov'
Stavebný materiál a iný materiál na vyl<onarlie stavebných prác bude na komunikáciách
uloŽený len na mieste a za podm|enok urcených stavebným povolenĺm, povolenĺm na
rozkopávku' alebo povolenĺm na uŽívanie verejného priestranstva. Zhotovitel' diela oznaći
rozkopávku v znrysle platných STN a opatľeĺriami v zmysle BOZP. Stavebné priestory budú

upravené tak' aby nedochádzalo

materiálu budú pravidelné odváŽané.

k

znečist'ovaniu okolia. Zvyšky stavebného a iného

C/ Popis opatrenĺ, skúšoka kontrol určených na zabezpečenie kvality, súvisiacich
so zvoleným tecÍrnologickým postupom výstavby, ktoré budú aplikované počas

výstavby diela _ Kontrolný a skúšobnýplán

Počas realizácie diela budú vŠetkypráce realizované v súlade s projektovou
dokumentáciou a technologickými postupnri, nornrami a predpismi. PouŽité materiály budú
dokladované príslušnýmiceńifikátmi, ktoré budú odovzdané pri preberanĺ dĺela' Vyhotovenie
kvalitného stavebnéĺrodiela vychádza z kvalitnej projektovej dokumentácie, prĺpravy
staveniska, vybudovania potrebných skládok, technickej prĺpravy výroby, fungujúcej
spolupráce So sr_ĺbdodávatel'mi, stavebným dozorom doplnené o manuály na údrŽbLl
a opravy a doklady na preukázanie zhody a protokolmi o odovzdanĺ prác.
VŠetky realizované práce, stavebné látky, dielce, zariadenia musia splňat' prĺslušné
kvalitatĺvne poŽiadavky stanovené v technických a kvalitatĺvnych predpisoch lTPKl,
technických normách, ostatných všeobecne záväzný ch právnych predpisoch.
Pre zaistenie kvality stavebných materiálov v tomto prĺpade asfaltovej zmesi dochádza
k overeniu kvality
a/ v štádiu prĺpravy výroby = počiatocná skúška'ktorá slúŽi k preukázaniu, Že z daných
materiálov je moŽné pripraviť asfaltovú ZmeS podl'a sTN 13108, /dok|adujú sa katalógové
listy kanreniva, asfaltu/,
b/ pocas celej výrobY = kontrolná skúška, ktorou sa overuje zhoda vlastnosti materiálov
a asfaltových zmesĺ s poŽiadavkami uvedenýmĺ v v Štádiuprĺpravy výroby, vykonáva sa na
zmesiach odobratých vo výrobni /STN EN 12697-1, sTN EN 12 697-2, STN EN 12697-12,
S-rN EN 12697-3, STN EN 12697-4, Sl_N EN 1426, STN EN 1427ĺ, na zmesiach
odobratých z násypky finišéra,na stavbe / STN EN 12 697-1, sTN EN 12 697-2, STN EN
12697-8, STN EN 12697_18, STN EN 12 697-12, STN EN 12697-22TP 1ĺ20a7l
c/ po pokládke a zhutnení kaŽdej asfaltovej vrstvy = preberacie skúšky,ktoľou dochádza
ku kontrole hrúbky vrstvy, nerovnosti povrchu v pozdĺŽnom a priečnom smere, prieöny sklon
a miera zhutnenia, výška sa kontroluje niveláciou a nreranie nerovnosti vozovky sa robĺ po
4OmlSTN EN 12697-36, STN EN 12697-7, STI\I EN 13036-7, STN EN 12697-5, STN EN
12 697-6, STN EN 12 697-36t
Dl oclrrana povľchových a podzelnných vod počas výstavby diela

Stavba bude vybudovaná tak, aby spĺňala všetky poŽiaclavky z hl'adiska ochrany
Životného prostredia, vrátane ochrany povrchových a podzemných vod ĺv súlade So
zákonom C. 11412002 Z.z', č^ 364/2004 Z.z., vyhláškou c. 100/2005 Z.z'l a aby aj počas
výstavby nedošlo k zhoršeniu súöasného stavu.
opatrenia, ktorými zhotovitel'zabezpećí ochranu povrchových a podzemných vod:
- primárne bude vyuŽĺvat' technologické postupy zamedzujuce znečisťovaniu,
- objedná Šl,ktoré bude pouŽĺvat' v prĺpade potreby, Šl bude uskladnené
v nepriepustných obaloch a na miestach na tom určených, zamedzĺ úniku ŠL,
- bude pravidelne kontrolovať mechanizmy, aby nedochádzalo k vytekaniu PHM,
motorových olejov,

zamedzí prístupu znečistených nrechanizmov na verejné komunikácĺe, v prípade,
dÔjde k ich zneöisteniu, zabezpeci ich očistenie, rovnako aj čistenie
znecistených nrecl_lanizmov v miestach na to určených,

ak

-

zabezpecĺ proiipovodňové opatrenia v zmysle zákona

č,.7 ĺ2010 Z'z.

E/ Havarijný plán

Vypracovaný havarijný plán vychádza zo zákona ć. 26112002 Z.z. a z Vyhlášky č.
49012002 Z'z., jehcl hlavným ciel'om je stanovit' postup ako identifikovať rĺoŽnénehody
a havarijné situácie v oblasti oŻp a Bo7P prizalsezpečenĺrýchlej a organizovanej likviclácie
havárie záchrany pracovníkov prĺ poLlŽitĺ najvhodnejších nretod zneŠkodňovania uniknutých
nebezpečných látok a prvej pomoci.
Ekologická havária:
- v prĺpade úniku PHľýl, olejov zo stavebných mechanizmov, únikonr náterových
látok pri natieranĺ,...
_ prejavuje sa zničenĺmvegetácie na povrchu pody, tvorlrou olejových škvŕn,
olejového filmu na hladine vody, zmenou vlastností vody, ..'
_ postup prijej vznĺku:
' o oznámenie havárie siavbyvedúcenlu,
o vytvorenie havarijnej skupiny,
o rýchle oclstránenie prĺcin haváľie /absorpcný materiál, plastové vrecia,
ocel'ové sudy, vedrá, krompáce, lopaty, gumené rukavice, okulĺare,...
viditel'ne dostupnél,
o zamedzenie škodlivých následkov havárie,
o spísanie správy o vzniku a riešenĺhavárie,
o likvidácia uniknutých škodlivých látok,
o sledovanie kvality ohrozelrej podzerĺnej vody v prĺpade, ak škodlivélátky
prenikli clo pody,
o uvedenie narušenélromiesta do povodného stavu.
Pracovný úraz:

-

-

pokial' clojde

k

vzniku pracovnérnu úrazu je nutné informovat' priameho

ľradriadeného a bezpečnostného technil<a,
vypnút'elektrický prúd, aĺ< došlo l< úrazu jeho vplyvonr,
poclai'prvú pomoc,
privolat' rýchlu záchrannú sluŽbu.

DôleŽité císla:
- hasiči 150
- záchranná sluŽba 155
- polĺcia 15B
- /hasici, záchranná sluŽba, polícial - 112

Fi Plán oclrrany zciľavia pracovrlĺlĺov

Právny systém Slovenskej republiky Vo svojich záĺ<onných normách zabezpecu.ie pre
zanrestnancov bezpečnost' a ochranu zdravia pľi práci. V tejto súvislosti sÚ rlajdoleŽiiejŠie
tieto normy:

r

Zákon 124ĺ2006 Z^ z. o bezpečnosti a ochrarte zdravia pri práci v znenĺ neskorŠĺch
pľedpisov

č. 159/2001 z' z. o minimálnych
pri por-lŽĺvanĺpracovných prostriedkov
poŽiadavkách
bezpečnostných a zdravotných
v zĺrenínariadenia vlády Slovenskej repr-rbliky ć,' 47ol2oo3 Z. z',
Nariadenie vlády Slovenskej ľepubliky c. 493t2oo2 Z. z. o minimálnych poŽiadavkách
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnonr prostľedĺ
Nariadenie vlády Sloverlskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republil<y

e

č. 201l2o01 Z. z' o

bezpečnostných a zdravotných poŽiadavkáclr na pracovisko,

mininlálnych

Z. z. o mininlálnych
bezpečnostných a zdravotnýcli poŽiadavkách na stavenisku v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky C. 282ĺ2004 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444ĺ2au Z. z. o poŽiadavkách na
pouŽĺvanie ozrlačenia, syĺnbolov a signálov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri práci.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 5a4l20a2 Z. z' o podmienkach poskytovania
osobných ochranných pracovných prostriedl<ov.
Nariadenie vlácly Slovenskej ľepub|iky c. 510/2001

Vo vŠetkých sponrĺnaných predpisoch sa l<ladie dÔraz lla prevenciu' Všeobecnézásady
pľevencie podl'a záĺ<ona Ö. 12412006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci sú
nasledr.łjúce'

.
.
"
.
"
"
"
"

vylúčenienebezpečenstva a z neho vyplývajuceho rizika,
posudzovanie rizika, ktoré nemoŽno vylúciť,najmä pri výbeľe a počas pouŽívania
pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,
vyl<onávanĺe opatrenĺ na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,
uprednostňovanie kolektĺvnyclr ochranných opatrenĺ pred indivĺduálnynli ochrannými
opatreľriami,

nalrráclzanie prác, pľĺktorýcl'l je riziko poškodenia zdravia, bezpecnýnli prácami alebo
pľácami, pri l<torých je ĺnenšie ľiziko poškodenia zdravia,
prisposobovarlie práce schopnosiiäl_l-l Zäl'ileStnanca a technickénru pokroku,
zol'll'adňovanie l'udst<ých schoprrostí, vlastnostĺ ar nroŽnostĺ najmä pri navrhovarrĺ
pracoviska' výbere pracovného prostľiedku, pracovných postupov a výrobných
postupov s ciel'onl vylúčit'alebo zmiertrit' ťlcinky Škodlivých faktorov práce, namáhavej
práce a jednotvát'rrej práce na zdreivie zarrlestnanca,
plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzanĺm bezpeÖných pracovných
prostriedkov, techľrolÓgií a ĺnetid organizácie práce' skvalitňovaním pracovných
podlnienok s ohl'adom na faktory pracovného prostredia a prostrednĺctvom
sociálnych opairenĺ,
Vydávanie pol<ynov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci'

Povinnosti zamestnávatel'a

Zamestnávatel' je v zár-tjme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci poi'inný
vykonávat'opatľenia so zretel'onr na všetky oiĺolnosti týkajťlce sa práce a na zaistenie
bezpečlrosti a ochrany zdravia pri pi_áci.

a

Povinnosi'ot-t zanrestnávatel'a je neustále zlepšovat' pracovné podmienky a
prisposobovat'ich zamestnancom, priconr by nlal zohl'adňovať nreniace sa skutočné
a predvĺdatel'rréokolnosti a ciosiahnuté vedecké a technické poznatky.
Zamestnávatel' je povinný zist'ovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovat' riziko a
vypracovat' pĺsomný dokurnent o posúdenĺrizika pri všetkých činnostiach
vykonávaných zanrestlrallcanli, d'alej je povinný zabezpečovat', aby pracoviská'
komunikácie, pracovné prostrieclky, nlateriály, pracovné postupy, výrobné
postupy,

usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpecnost'
a zdravie zamestnarlcov a na ten účelzabezpečovaťpotrebnú údržbua opravy. Je
clĺlleŽité,aby chenrické faktory, fyzi!ĺálne faktoľy, biologické faktory, faktoľy

-

ovplyVňujúCe psyohicku pracovnu záĺ'aż a sociálne faktory neohrozovali bezpecnosť a
zdravie zanrestnancov.
Zamestnávatel' je povinný nahrádzat' namáhavé a jednotvárne práce a práce v
st'aŽených a zdraviu rlebez-peČných alebo škodlivých pracovných podmienkach
vhodnými pracovnýrni prostriecĺlĺanri,pracovnými postupnri, výrobnýnli postupnri a
zdokonal'ovanĺnr organizácie práce' urcovat' lrezpečnépracovné postupy, určovat' a
zabezpečovat' ochranné opatľenia, ktoré sa musia vykonat', a ak je to potrebné,
určovat' azabezpecovať ochralrne pľostľiedky, ktoré sa musia pouŽĺvať.
Zamestnávatel' je povinný písonrne vypracovať koncepciu politiky bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zárnery, ktoré sa majú dosiahnuť v
oblasti bezpečnosti a ochrany zciravia pri práci, a program realizácie tejto koncepcie,
ktorý obsahuje najmä postup, prostriedky a spÔsob jej vykonania. Tieto postupy by
nral pravidelne vyhodnocovat' a al<tualizovat'.
Zamestrrá,ĺatc'|' je povinný zarad'ovat' zaĺnestnancov na výkol_r práce so zretel'om na
ich zdravoiný stav a schopnosti a nedovolit', aby zanrestnanci vykonávali práce, ktoré
nezodpovedajú ĺch zclravotrlému stavu a schopnostiam.
Zákon o BoZP vyslovene vyŽadujÚ od zamestnávatel'ov, aby zabezpečili
posudzovanie individuálnych fyzických schopnosiĺ zamestnanca pri rucnej
manipulácii s bremenami a vykonávanie zdravotného dohl'adr-l vrátane preventĺvnych
prehliadok v praviĺĺelľrýchintervaloch s ohl'adom na charakter práce a na pľacovné
podmienky na pracovisku, a to aj vtedy, ak o to zanrestnanec poŽiada'
Zanrestnávatel' je povinný vymenovať jedného zanrestnanca alebo viacerých
zamestnanCov za zástt-lpcov zarnestnancov pre bezpecnost', a to na základe návľhr.l
prĺslušnélrooclborovélro orgánuĺ, zalnestnaneckej rady alebo vol'by zamestnancov, ak
u zamestnávatel'a neposobĺ odborový orgán alebo zanlestnaľrecká rada.
Zamestnanca nroŽno navrl_ltrúi' alebo zvolit' za zástupcu zamestnancov pre
bezpečnost' len s jeho písomnýnl súhlasonr. Jeden zástupca zamestnancov pre
bezpečtrost' u zamestnávatel'a, ktorý vykonáva cinnosti s vyššĺmrizikoln, pri ktorýcľl
môŹe dojst' k závaŻĺémupoškocĺelliu zdľavĺa zamestnancov alebo pri ktorých
častejŠiedochádza k pošl<odeniu ich zdravia, nrÔŽe zastupovat' najviac 50

zamestnancov.
Zanrestnávatel' je povinný sprĺstuprrit' na svojich pracoviskách na obvyklonl a vol'ne
prĺsiupnom nrieste zoznerfl zástupcov zanrestnancov pre bezpečnost'spolu s
uvedením pracoviska, na ktorom pracutjú.

Pľáve a porlinľlosti zanłestnanca
Zalnestnanec rlrá právo prerokúvat'so Zamestrlávatel'om všetky otázky bezpecnosti a
ochrany zdravia pri práci súvisiace s jeho prácou. V prĺpade potreby nroŽno po
vzájornnej dohode prizvat' na roltovanie aj ocjboľníkov v danom odbore. Dalšĺm
právonr
je odmietnut'vykonai'prácut alebo opustit' pracovisko a odobrat'sa do bezpecia, ak sa
dÔvodne dołrlnieva, Že je bez1lrostredne a váŽne ohrozený Život alebo zdravie jeho
osoby alebo iných osÔb' Z viacerých povinnostĺ, ktoré pre zamestnanca vyplývajú zo
zákona o bezpeönosti a ochrane zdľavia pri práci, vyberáme rrasleclujúce:
dodrŽĺavaťprávne pľedpisy a ostatné preclpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdrarĺia pri práci, zásady
bezpečnej práce, zásady ochľany zdravia pri práci a zásady bezpečnéhosprávania
na pracovĺsktt a urcené pracovłrépostupy, s ktorými bol rĺadne a preukázatel'ne
oboznárĺlený,

"

"
"
.
.
.
"
"

a pouŽívat' pracovné prostriedky, materiály,
nebezpečné látky a ostatné pľostriedl<y v súlade s návodom na pouŽívailie, S ktorým
bol riaclne a preulĺázatel'ne oboznárnený a s poznatkami, ktoľésú súóast'ou
vedomostÍ a zručnostív ránici získanej odbornej spÔsobilosti, pouŽĺvat' urceným
spclsobonr pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky,
cĺodrŽiavat' zákaz vstupovat' do priestoru, zdrŽiavat' sa v priestore a vykonávať
čilrłrostiustanovené osobitnýĺrli predpisllri, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit' jeho
Živoi alebc zc!ľavie,
zťlcastňovat' sa na obozrlamovaní a inom vzdelávarrí zabezpečovanom
zaĺnestnávaiel'om v záujnre bezpečnosii a oclrrany zdravia pri práci a podrobit' sa
overovaniu jeho znalosii,
poclrobiť sa lekárskym preventívnynr prehliadkanr,
nePoŽĺvat'alkoirolické nápoje, onlarllné látlĺy a psychotropné látky na pracoviskách a
v priestoroch zarnestnávatei'a a V pracovnom öase aj nrinro týchto pracovĺsk a
pľĺestoror,, nenastupovat'pod icŁr vplyvonr do práce,
podrobit' sa vyšetrenitl, ktoľévykonáva zanlestnávatel' alebo prĺsluŠnýorgán štátnej
správy (naprĺklad iĺ'lšpekciapráce), aby zĺstil, či zamestnanec nie je pod vplyvom
alkoholu, onralĺrných látok aleľro psyclrotropných látok,
dodrŽiavat'urcený zákaz fajcenia na pracoviskách,
zťlčastňovaťsa na reliondicných pobytoch.
VykonáVat' práce, obsluhovat'

Zástupca zarnestĺlancov pre bezpeönost' je opr'ávnený vykonávať kontroly pracovĺsk a
overovat' plrlenie opatrení z hl'adiska zaĺstellia bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci,
vyŽadovat' od zanrestrlávatel'a inforĺllácie o skutočnostiach ĺlvplyvňujúcichbezpecnosť
a ochranu zdravia pri práci a poŽadovat' od zalĺlestnávatel'a odstránenie zistených
nedostatkov. Ak zamestnávatel' neodstráni nedostatky, na ktoré bol upozornený, je

oprávnený dávat'podnety príslr-ršnémuinšpektoráiu práce alebo príslrĺšIrémttorgánu dozoru.
Zatllestnanec pre bezpecnost' je cl'alej oprávnený zúcastňovat' sa na rokovaniach
orgarlizovanýcii zarllestnávatel'oln týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdľavia pri práci,
vyšetrovania príčinvzniku pracovných úrazov, chorob z povolania, merania a hodnotenia
fal<iorov pracovného pľostredia, zúčastňovat'sa na kontrolácl't vykonávaných prĺsluŠným
nšpektorátolrr práce.
i

Všeobecná hygieila
Sleduje pÔsobenie priaznivých a nepriaznivých vplyvov zo všeobecného hl'adiska, napr.
hygiena pÔdy, vody, odstľaňovarlie odpadkov, ochrana obyvatel'stva pred hlukom a pod.
Existujú aj určitéšpecializovane odbory hygieny, ktorými sú
:

1. Kotrrunálna hygieľra _ Životné podnrienky v konrunitách /napr. obyvatelia sídlisk/

2. Hygiena práce

-

sl<úma pracovné podmienky

l'ildĺ a ich vplyv na zdravie

3. Hygiena výŽivy _ sleduje vplyv vonkajšieho prostredia na kvalitu potravy, zabezpečenie
racionálnej výŹivy jednotlivcov a sl<upín
4. Hygiena osobná _ zahŕńa poznatky na dosiahnutie zdravia a telesnej zdatnosti

osobná hygieĺla
Medzi najdôleŽitejšie úlohy osobnej hygieny patria:

reŽim práce a oclcĺycŁlu l podl'a individuálnych schopnostĺ, zdravotného stavu
a spÔsobu zalnestnania /

- správny

- starostlivost'o správnu funkciu koŽe _ umývaním

- SpráVny odev a obuv podl'a vonkajšĺch okolností / chlad, prašnost', chemické škodliviny/

Povinnosti pľac<lvnĺkov

:

- dodrŽiavat'všetl<y zásady osobnej hygieny a hygieny práce

- osvojiť si hygienické predpisy a noríny súvĺsĺaces vykonávanĺm práce

- vykonat' vstupnú lekársku prehliadku a opakovanú, prĺp. minroriadntl lekársku prehliadku
ĺnapr. pri infekčných ochoreniach/

- unrývanie rúk _ pred kontaktom s potravinami, pri prechode z nečistej práce na čistúa po
pouŽitĺ toalety

- pri manipulácii s potravinami nefajciť, kýchat', kašI'at', česat' sa, strihať nechty, vykonávat'

toaletné úpravy a pod.
Povi

nn

osti zarrĺestliśrvatei'a

- do práce prijĺmat'len osobu zdravu a spÔsobilú, po absolvovanĺ lekárskej prehliadky

-

viesť evidenciu v lekárskych prehliadkach svojich zaľnestnancov

-

ihned' ošetrit' drobné poranenia

pracovnĺkom zabezpečit' pracovný odev

- upozornit'pĺ'acovnĺkov na ich hlásellie v prĺpacle prenosnýclr ochorenĺ

- zabezpecit' pracovné podmienky na osobnú hygienu pracovníkov / toalety, sprchy, šatne,
nlydlá, krémy, pracovnú obuv a odev/

G/ Plán likvidácie a zhodnotenie ođpacÍu

Pri likvidácii odpadu sa bltde postupovat'v súlade so zákonom ć,. 223ĺ2a01 Z'z., medzi
opatrenia zabezpeöujúce likvidáciu a zhodnotenie odpadu patrí povinnosť zhotovitel'a:
- zhodnocovať odpady pri svojej činnosti,
- zneškodňovať odpady, resp. zabezpečiťzhodnotenie odpadov,
- odovzdat'odpadyoprávnenej osolre,
- za odpady stavebné a odpady z demoláciĺ sa povaŽujú:

o
o
o
o

H/

odpady ako dosledok uskultočňovaĺriastavebných prác, zabezpečovacĺch,

udrŽiavacĺch, rekonštrukctrých, deniolačných
Vyhláške MŽP SR ć.2B4ĺ2Oo1 Z.z l
recyklovatel'né odpady

-

prác ldefinované

Vo

zemina bude odvezená na skládku, komunálny

odpad vypľodukovaný počas výstavby /katalog.

č. 200300/

bude
zhronraŽd'ovaný v kontajneroch a v dohodnutých intelvaloch odváŽaný na
skládku tuhého oclpadu
odpady na stavbe budú skladované v kontajneroch a po ich naplnenÍ
bt-lciú odváŽané na skládku
nebezpečný odpad bude uskladnený v kontajneroch na to špeciálne
urcených, po ich naplnenĺ bude odvezený na príslušnúskládku a následne
bude odovzdaný osobe oprávnenej na jej likvidáciu, ktorá bude
v zmluvnom vzi'ahu so zhotovitel'om

Zabezpečenie prĺstupu obyvaiel'ov do ich clomov

Pri realizácii diela bude zabezpečerlý nepretrŽitý prĺstup minimáĺne pešĺdo domov
a prĺstt"tp poŽiarnych a záchranných vozidiel, pre jednotlivé obydlia budú vybudované
docasné lávky a prejazdy podl'a postupu prác, dotknr-ltĺ obyvatelia budú včas upozornení
prostredníctvom miestneho rozlrĺasut, na vývesnej iabuli. Na zabezpečenie prejazclu budú
k dispozĺcii 2 lávky'
l/

o1latrc'ilia na zabezpečenie c'xiutr-ljúcej zelene

Pľacovnĺci zhotoviiel'a br-lclú vykotrávat' všetky cinnosti s obozretnost'ou, aby nedošlo

l<

poŠl<odeniu uż existujúcej zelerle v rozsahu váčšom ako je nevyhnutné na realizáciut diela,

najnrä:

- oplotĺa strorĺly po obvode koruny, najnrenej 3 m od kmeňa alebo latovanĺnr po
celej výŠkel<meňa, po ukoncení prác oplotenie alebo latovanie odstránia,
- ak dojde k poŠkodeniulĺoľeňovstromov, budťl zarovnané kolmým rezom
a ošetľenébalzamom, rovĺlako aj nadzenrtlé časti stromov'

