POVOLENIE PRE VYKONANIE PRÁC
A
A.1

Miesto prác
Náj. jednotka/Názov/číslo/

B
B.1
B.2

Dodávateľ prác
Dodávateľ prác
Kontaktná osoba, telefón
Pred začatím prác
hlásiť na SBS 048/4101571

Dodávateľ prehlasuje, že je poistený voči všetkým hroziacim
škodám, ktoré by mohli byť spôsobené tretím osobám!

alebo 0918 526 454
C
C.1
C.2

Popis prác
Podrobný popis
Špeciálne stavebné práce
Zváranie a činnosti so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru

C.2.1
C.2.2
C.2.3

Vŕtanie
Iné /špecifikácia/

D
D.1
D.2
D.2.1
D.2.2
D.2.3

Povolenie
Vydal meno/podpis
Platnosť
Od / dátum, hod.
Do / dátum, hod.
Pracovné hodiny

E
E.1
E.2
E.3

Vykonané práce
Dátum skutočnej realizácie
Vady a nedorobky
Zodpovedný zást. nájomcu
POUČENIE:

V areáli a budove obchodného centra je zakázané vykonávať akékoľvek činnosti so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru (napr.: zváranie materiálov plameňom alebo elektrickým oblúkom, lepenie
horľavých krytín pomocou ohňa alebo elektrotepelných spotrebičov a pod.). Tieto činnosti môžu byť
vykonávané len na základe vydaného písomného pokynu na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, ktorý vydá
objednávateľ prác.
Pri činnosti spojenej so zváraním, s tepelným delením a s ďalšími spôsobmi spracúvania kovov (zváranie) na
miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, vydá dodávateľ prác písomné povolenie na zváranie
pred jeho začatím a určuje podmienky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti a plní ďalšie podmienky v zmysle
§ 5 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov, ktoré zabezpečí
dodávateľ pred začatím a počas výkonu činnosti.

Hrudkova Iveta / 0911 256 162

Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné bezpečnostné, hygienické, protipožiarne a ekologické predpisy v Objekte EUROPA SC v Banskej Bystrici.
Dodávateľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci a ostané osoby vykonávajúce v jeho mene činnosti, budú v potrebnom rozsahu informovaní o interných prevádzkových
predpisoch ako i príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch (bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana atď.). Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky
osoby, ktoré v jeho mene vykonávajú v Objekte činnosti na základe tejto zmluvy, absolvovali zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie sa s pravidlami v zmysle
zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 147/2013 Z.z. o BOZP pri stavebných prácach a
prácach s nimi súvisiacich, a ďalšími súvisiacimi predpismi, a tiež školenie o ochrane pred požiarmi v zmysle § 20 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, v
znení neskorších predpisov, ktoré zabezpečí dodávateľ pred začatím výkonu činnosti.
V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., a vyhlášky č. 147/2013 Z.z., je dodávateľ prác zodpovedný za dodržiavanie všetkých platných predpisov BOZP jeho
zamestnancami alebo ostanými osobami vykonávajúcimi v jeho mene činnosti v objekte EUROPA SC v Banskej Bystrici. V zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. a
nadväzujúcich predpisov o ochrane pred požiarmi sú všetci zamestnanci vykonávajúci práce v objekte EUROPA SC povinní dodržiavať všetky platné predpisy o
protipožiarnej ochrane.
Dodávateľ prác je povinný v plnom rozsahu dodržiavať a rešpektovať Manuál obchodného centra (prevádzkový poriadok) EUROPA SC, Banská Bystrica zo dňa
01.04.2013. Za škody vzniknuté nedodržaním predpisov BOZP a PO nesie zodpovednosť dodávateľ prác čo potvrdzuje podpisom zodpovedného zástupcu.

UPOZORNENIE

Prevzal:
Dňa:

Výlučne mimo otváracích hodín centra t.j. 9:00 až 21:00
sa vykonávajú:
1) hlučné práce
2) zásobovanie materiálom na prácu
Podpis zodpovedného zástupcu dodávateľa
Dodávateľ si odpad odvezie na vlastné náklady

EUROPA SC a.s.
Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica, Tel: 048/4132052, Fax: 048/4112217
E-mail: info@europasc.sk, Internet: www.europasc.sk

Zoznam zamestnancov

Tele. Kontakt

Podpis poučenej osoby

EUROPA SC a.s.
Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica, Tel: 048/4132052, Fax: 048/4112217
E-mail: info@europasc.sk, Internet: www.europasc.sk

