
Príloha č. 4 

 Oboznámenie a informovanie pôvodcov odpadu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci /BOZP/ a ochrane pred požiarmi /OPP/ pri vstupe do zberného dvora v obci 

Zámutov 

 Vážený pôvodca odpadu!  

§ 6 ods. 7 zákona č. 118/2015 Z. z. o BOZP stanovuje túto povinnosť právnickým osobám: 

„Zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa 

nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch.“ 

 Súčasne § 4 ods. e) zákona č. 129/2015 Z. z. o ochrane pred požiarmi stanovuje: „zabezpečovať 

školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s 

vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby zdržujú v jej objektoch a priestoroch“.  

V záujme vlastnej bezpečnosti Vás žiadame, aby ste dodržiavali nasledovné pokyny a aby ste 

svojím podpisom potvrdili, že ste s nimi boli oboznámení:  

• po vstupe do priestorov zberného dvora sa preukázateľne oboznámite s týmto dokumentom – 

až po jeho potvrdení svojím podpisom môžete vstúpiť do jeho areálu;  

• pohyb po zbernom dvore je možný výhradne v sprievode zamestnanca zberného dvora;  

• pre pohyb motorovým vozidlom je predpísaná maximálna rýchlosť 5 km/h a zvýšená 

opatrnosť pri jazde v areáli;  

• v celom areáli je zákaz fajčenia a manipulácie s ohňom;  

• venujte zvýšenú opatrnosť pri chôdzi po areáli zberného dvora, a to najmä v zimnom období, 

keď meniace sa poveternostné podmienky môžu spôsobiť vznik klzkých povrchov,  

• dbajte na správny postup pri dvíhaní bremien,  

• odpad ukladajte výhradne na miesta určené zamestnancom zberného dvora,  

• je zakázané pohybovať sa v priestoroch, kde sa vykonáva manipulácia s materiálom, 

odpadom, kde sa pohybujú pracovné stroje a zariadenia – nepozornosť z Vašej strany alebo zo 

strany obsluhy týchto strojov, môže byť pre Vás zdrojom vzniku závažného úrazu,  

• dodržiavajte pokyny uvedené na bezpečnostných tabuliach a značkách, riaďte sa pokynmi 

zamestnancov zberného dvora,  

• zistenie požiaru bezodkladne ohláste zamestnancom zberného dvora.  

Svojim podpisom na „Formulári pôvodcu odpadu zberného dvora v obci Zámutov“ 

potvrdzujem, že som si prečítal poučenie o BOZP a OPP. Uvedomujem si, že nedodržanie 

pokynov môže mať nežiaduce následky. 

 


