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Všeobecné dodacie podmienky pre oblasť životného prostredia a odpadového hospodárstva 

 

1. Dodávateľ je povinný  udržiavať v maximálnej možnej miere poriadok a čistotu pri realizácii zmluvy, 

diela a pod.  Je povinný dodržiavať  zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.   v platnom znení. Dodávateľ je 

povinný zaisťovať súčinnosť  pri predpísanej dokladovej  evidencii vyplývajúcej zo zákona. Na 

vyžiadanie objednávateľa (ZIN), je Dodávateľ povinný túto evidenciu predložiť. Pokiaľ je na území  

realizácie dodávky, diela a pod. zavedený systém triedeného zberu odpadov,  a Dodávateľ je povinný 

zapojiť sa, dodržiavať systém triedenia a ukladania jednotlivých druhov odpadov. Pokiaľ sa vyskytne 

druh odpadu, ktorý nebude zhromažďovaný v súlade so systémom triedeného zberu zavedeným 

objednávateľom, je Dodávateľ povinný tento odpad zhromaždiť a zneškodniť na vlastné náklady 

podľa platných právnych predpisov.  

 

2. Pri neplnení povinností Dodávateľa v súvislosti so zaisťovaním čistoty na území ZIN  a príjazdových 

komunikáciách zaistí toto na náklady Dodávateľa objednávateľ s tým, že prípadné všetky pokuty či 

náhradu škody uloženú objednávateľovi v súvislosti s porušením tejto povinnosti Dodávateľom 

uhradí Dodávateľ. 

 

3. Dodávateľ sa zaväzuje, že jeho vlastné strojné, prístrojové a iné vybavenie  bude zaistené proti 

prípadnému úniku prevádzkových náplní a že nebude bezdôvodne ponechávať v chode spaľovací 

motor. Dodávateľovi sa zakazuje vykonávať údržbu a doplňovanie prevádzkových náplní na území 

ZIN.  

 

4. Dodávateľ má plnú zodpovednosť za riadenie environmentálnych aspektov, ktoré vzniknú pri jeho 

činnosti pri plnení predmetu zmluvy s ZIN  a plne znáša následný možný finančný postih zo strany 

orgánov štátnej správy pôsobiacich v oblasti ochrany životného prostredia za nedodržiavanie 

právnych predpisov upravujúcich ochranu životného prostredia.   

 

5. Dodávateľ je  povinný na vyžiadanie objednávateľa poskytnúť zoznam nebezpečných chemických 

látok a prípravkov a  karty bezpečnostných údajov, s ktorými na diele alebo pri realizácii dodávky  

pracuje a pracovať s nimi podľa zákona č.  67/2010 Z.z. o  podmienkach uvedenia chemických látok 

a chemických  zmesí na trh v platnom znení. Pre nebezpečné chemické látky a prípravky  je povinný 

predložiť objednávateľovi doklady o preškolení zamestnancov dodávateľa, ktorí s týmito látkami a 

prípravkami pracujú. 
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6. Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v 

platnom znení, a pri zhotovovaní stavby nepoškodí dreviny, prípadne iné porasty v okolí stavby. 

Povolenie k výrubu drevín Dodávateľ prerokuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny, v platnom znení, a v záplavových územiach toto povolenie zaistí ešte od vodohospodárskeho 

orgánu v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, v platnom znení.  

 

7. Dodávateľ je povinný umožniť poverenému zamestnancovi objednávateľa vstup do ním 

využívaných priestorov miesta vykonávania diela za účelom kontroly dodržiavania platnej legislatívy. 

Ďalej je povinný umožniť poverenému zamestnancovi objednávateľa kontrolu vlastnou prehliadkou. 

Cieľom kontroly bude zisťovanie naplňovania zhody s právnymi a inými požiadavkami v oblasti 

ochrany životného prostredia a ustanoveniami týchto podmienok.  

 

8. Dodávateľ je povinný zoznámiť sa s environmentálnou politikou objednávateľa a dodržiavať ju.  

 

9. Pokiaľ je na dielo, stavbu alebo  iný predmet plnenia schválený environmentálny program a bude 

sa týkať aj Dodávateľa v rámci plnenia záväzku zo zmluvy, je Dodávateľ povinný riadiť sa stanovenými 

inštrukciami. Dodávateľ s týmto programom bude oboznámený pred zahájením vlastnej činnosti. 
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