
SMERNICA O DODRŽIAVANÍ BEZPEČNOSTNÝCH 
OPATRENÍ  PRI OBHLIADKE NEHNUTEĽNOSTÍ NA VÝSLNÍ

Spoločnosť CERE Invest Biely Kostol, s.r.o. so sídlom 
Zochova 5, 811 03 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 47257/B, 
IČO: 36813770 (ďalej len „investor“)

v y d á v a

Smernica o dodržiavaní bezpečnostných opatrení pri 
obhliadke nehnuteľností (ďalej len „smernica“).

Táto smernica sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré za účelom 
obhliadky vstupujú na nehnuteľnosť investora v období 
od začatia jej výstavby až po jej scudzenie investorom. 
Nehnuteľnosťou sa rozumie akákoľvek nehnuteľnosť 
vo vlastníctve investora bez ohľadu na štádium stavby, v 
ktorom sa takáto nehnuteľnosť nachádza. 

1. Investorom poverený koordinátor bezpečnosti (ďalej 
 len „koordinátor bezpečnosti“) má výhradné právo  
 rozhodnúť, či a za akých podmienok je osoba oprávnená  
 vstúpiť na nehnuteľnosť. Koordinátor bezpečnosti  
 je oprávnený zakázať osobe vstup na nehnuteľnosť, ak  
 nespĺňa podmienky určené touto smernicou alebo môže  
 takúto osobu z nehnuteľnosti vykázať, ak túto smernicu  
 porušuje. 

2. Osoba vstupuje na nehnuteľnosť výlučne za prítomnosti  
 makléra a koordinátora bezpečnosti a to len v pracovných  
 dňoch v čase medzi 8:00 a 20:00 hod.

3. Osoba vstupuje na nehnuteľnosť po tom, čo bola  
 koordinátorom bezpečnosti poučená o všeobecne  
 záväzných právnych predpisoch upravujúcich  
 bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu  
 ochranu, ochranu majetku a životného prostredia  
 a hygienické predpisy (ďalej len „predpisy  
 o bezpečnosti“). 

4. Osoba je povinná počas celej doby vykonávania obhliadky  
 nehnuteľnosti dodržiavať predpisy o bezpečnosti. 

5. Ak koordinátor bezpečnosti neurčí inak, vstupuje osoba  
 na nehnuteľnosť potom, čo bola vybavená ochrannými  
 pracovnými pomôckami, a to najmä pracovnou prilbou  
 a pracovnými rukavicami. 

6. Osoba nesmie používať odevy a obuv, ktoré zvyšujú  
 riziko ohrozenia života alebo zdravia. Obuv osoby musí  
 byť protišmyková. 

7. Osoba musí počas cely doby obhliadky dodržiavať  
 pokyny koordinátora bezpečnosti. 

8. Osoba nesmie vnášať na nehnuteľnosť akékoľvek  
 vlastné náradie, stroje, zariadenia, materiál.

9. Osoba nesmie používať majetok, ku ktorému nemá  
 vlastnícke či iné dispozičné právo.  

10. Osoba nesmie vykonávať žiadnu manipuláciu  
  s materiálom, zásobami, pracovnými prostriedkami,  
  náradiami, strojmi a zariadeniami, nachádzajúcich sa na  
  nehnuteľnostiach alebo v ich blízkosti. 

11.  Ak osoba so súhlasom koordinátora bezpečnosti používa  
  technické zariadenie, používa toto výlučne v súlade so  
  zobrazeným návodom na použitie. 

12. Osoba je povinná pri obhliadke udržiavať poriadok  
  a čistotu.

13. Osoba je povinná sa správať tak, aby svojim konaním  
  neohrozovala svoju bezpečnosť a zdravie ako aj  
  bezpečnosť a zdravie iných osôb nachádzajúcich sa na  
  nehnuteľnosti. 

14. Osoba nesmie robiť na nehnuteľnosti akékoľvek úpravy  
  či zmeny. 

15. Osoba nesmie používať nebezpečné materiály alebo  
  látky. 

16. Osoba musí rešpektovať výstražné značenia. 

17. Osoba nesmie narušiť oplotenie nehnuteľnosti. 

18. Osoba sa nesmie pohybovať v častiach nehnuteľnosti,  
   ktoré nie sú riadne osvetlené. 

19. Osoba je povinná počínať si tak, aby nedošlo k ohrozeniu  
  či narušeniu životného prostredia alebo k vzniku škody  
  na majetku tretích osôb. 

20. Osoba sa nesmie pohybovať v tých častiach  
  nehnuteľností, kde zvýšené riziko ohrozenia zdravia  
  v dôsledku neprimeraného hluku, vibrácií, prachu alebo  
  iných príčin. 

21. Osoba je povinná zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré  
  by v neprimeranej miere zvyšovali hlučnosť a prašnosť,  
  znečistenie ovzdušia či odpad. 

22. Osoba nesmie pri obhliadke fajčiť, používať otvorený  
  plameň a zakladať oheň. 



23. Osoba je povinná konať tak, aby nedošlo k vzniku  
  požiaru, dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy  
  a pokyny koordinátora bezpečnosti týkajúce sa ochrany  
  pred požiarmi.

24. Osoba je povinná oznámiť bez zbytočného odkladu  
  príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského  
  a záchranného zboru požiar, ktorý na nehnuteľnosti  
  vznikol (tel. 112 alebo 150).

25. Osoba nesmie vykonávať činnosti, na ktorých výkon  
  nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť. 

26.Osoba nesmie poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať  
  prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným  

  prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom  
  rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu  
  alebo vody,

27. Osoba nesmie vyvolať bezdôvodne požiarny poplach,  
  privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť  
  linku tiesňového volania.

28.  V prípade vzniku úrazu je osoba povinná poskytnúť  
  zranenej osobe prvú pomoc alebo privolať záchrannú  
  zdravotnú službu (tel. 112 alebo 155), ktorej oznámi svoje  
  meno, miesto a stručný popis príhody, stav zraneného  
  a lieky, ktoré zranený užíva, ak je mu táto informácia  
  známa. 

  v Bratislave, dňa 01. 05. 2016

  CERE Invest Biely Kostol, s.r.o.

VYHLÁSENIE O POUČENÍ

meno a priezvisko:  .................................................................................................................................................

adresa trvalého bydliska: .................................................................................................................................................

dátum narodenia:  .................................................................................................................................................

Vyššie uvedená osoba vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že bola koordinátorom bezpečnosti poučená o predpisoch 
bezpečnosti a že sa riadne oboznámila s vyššie uvedenými Zásadami a zaväzuje sa ich počas cely doby obhliadky 
nehnuteľnosti dodržiavať.

V Bielom Kostole, dňa   .........................

________________________________ __________________________________
podpis osoby       podpis koordinátora bezpečnosti


