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SADZOBNÍK POKÚT ZA PORUŠENIE PREDPISOV BOZP, OPP a OŽP
VÝŠKA POKUTY
PORUŠENIE PREDPISOV BOZP, OPP a OŽP (1)

1. a 2. raz

3. raz

Fajčenie mimo vyhradeného miesta na fajčenie – štandardné priestory
Nepoužívanie všeobecne povinných OOPP predpísaným spôsobom
Neodborná obsluha, alebo manipulácia so strojmi a mechanizmami v rozpore s
návodom na obsluhu a údržbu, alebo legislatívnymi požiadavkami
Nevhodné elektrické zariadenia, alebo ručné náradie (napr. chýbajúca platná
úradná kontrola a/, alebo skúška, chýbajúca ochrana proti nebezpečnému
kontaktnému napätiu, s poškodenými vodičmi)
Neporiadok na pracovisku, komunikáciách, alebo iných priestoroch objednávateľa

150,- €
za porušenie

Porušenie zásad používania mobilných telefónov, alebo ostatných pravidiel na
používanie telekomunikačných zariadení počas chôdze
Nepoužívanie povinnej technickej výbavy vozidiel a stavebných strojov v zmysle
všeobecne záväzných predpisov a požiadaviek objednávateľa

500,- €
za porušenie
a
zákaz vstupu
a/alebo
vykázanie z
priestorov
objednávateľa
na dobu 6
mesiacov

Nevyhovujúci technický stav strojov a zariadení (napr. únik oleja z prevodovky ,
alebo motora a pod.) – Enviro
Nesprávny spôsob nakladania s odpadmi (miešanie odpadov, neoznačenie nádob
na odpad a pod.) – Enviro
ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE PREDPISOV BOZP, OPP a OŽP (2)

1. a 2. raz

3. raz

Nedodržanie stanoveného bezpečného pracovného postupu vypracovaného
zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom
Nesplnenie oznamovacej povinnosti o vzniknutých nebezpečných udalostiach, pri
ktorých došlo, alebo mohlo dôjsť k zraneniu osôb , alebo poškodeniu majetku
Neodstránenie nedostatkov zistených kontrolou objednávateľa a opakované
porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP,
Porušenie predpisov o mobilných zariadeniach a o premávke, alebo
bezpečnostných pravidiel pri nakládke a vykládke materiálov. Porušenie zásad o
používaní mobilných telefónov , alebo ostatných pravidiel pre používanie
telekomunikačných zariadení pri vedení motorového vozidla
Poškodenie majetku objednávateľa
Používanie nevhodných lešenárskych rebríkov (poškodených , alebo drevených)
nezhodných s predpismi , alebo nesprávne používanie ostatného zariadenia na
prácu vo výškach

250,- € za
porušenie

500,- €
za porušenie
a
zákaz vstupu
a/alebo
vykázanie z
priestorov
objednávateľa
na dobu 6
mesiacov

Prechovávanie alkoholu alebo iných omamných látok
Spaľovanie odpadu, znečisťovanie ovzdušia, vytváranie nepovolených skládok
odpadu – Enviro
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Nesprávny spôsob skladovania horľavín, nebezpečných látok a prípravkov podľa
pokynov uvedených v príslušnej Karte bezpečnostných údajov pre tieto látky –
Enviro
ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE PREDPISOV BOZP, OPP a OŽP (3)

1. raz

opakovanie

500,- € za
porušenie

1 000,- €
za porušenie
a
zákaz vstupu
a/alebo
vykázanie z
priestorov
objednávateľa
na dobu 6
mesiacov

Nenahlásenie a/, alebo nevyšetrenie nebezpečných situácií a/, alebo pracovnej
nehody vrátane zabezpečenia požadovanej dokumentácie
Porušenie interných pravidiel , alebo všeobecných predpisov na výkon prác s
vysokým rizikom (napr.: práce vo výškach, práce v stiesnených priestoroch, práce
v horúcom prostredí, elektrikárske práce, LOTOC/LTT, odstrel hornín a pod.)
vrátane nepoužívania povinných OOPP pri prácach s vysokým rizikom.
Výkon zakázaných prác v ochranných pásmach inžinierskych sietí

Obsluha strojného , alebo mobilného zariadenia bez požadovaného povolenia
Neoprávnená manipulácia , alebo falšovanie dokumentácie BOZP, OPP a OŽP ,
alebo dôkazov
Vylievanie kvapalných odpadov do kanalizácie (oleje, kyseliny, roztoky
nebezpečný odpad) – Enviro
Nenahlásenie úniku nebezpečných látok do životného prostredia, zabránenie
následnej dekontaminácii a sanitárnym opatreniam – Enviro
Opakované porušenie kategórie (3) ≥3 rôznymi zamestnancami jedného
zhotoviteľa počas doby 6 mesiacov
VEĽMI ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE PREDPISOV BOZP, OPP a OŽP (4)
Prítomnosť na pracovisku pod vplyvom alkoholu , alebo iných omamných látok
Neoprávnené odstránenie, výmena, obídenie , alebo deaktivácia bezpečnostnej,
protipožiarnej , alebo environmentálnej ochrany, detekčného , alebo varovného
systému , alebo usporiadania (napr. krytov strojného zariadenia, blokovacích
mechanizmov, zatarasenie protipožiarneho vybavenia a pod.)
Práca s otvoreným ohňom alebo fajčenie v zakázaných priestoroch, ktoré sú
označené ako priestory so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru , alebo
zóny ATEX.
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Zákaz vstupu a/alebo
vykázanie z priestorov
objednávateľa na dobu 6
mesiacov
Opakovanie v
1. raz
rámci
spoločnosti
zákaz vstupu
1 000,- €
a/alebo
za porušenie
vykázanie z
a
priestorov
zákaz vstupu objednávateľa
a/alebo
na dobu 12
vykázanie z
mesiacov
priestorov
a/alebo
objednávateľa odstúpenie od
na dobu 6
zmluvy
mesiacov
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