Formulár na predkladanie pripomienok členov AZZZ SR v rámci MPK a HSR SR

Predkladateľ pripomienok

Názov člena AZZZ SR: Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie

Pripomienkovaný materiál

Návrh na zmenu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon: Vyhláška Ministerstva

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na
výkon niektorých pracovných činností

Poradové
číslo
pripomienky

Typ
pripomienky

Priradenie
k novelizačnému
bodu (NB),
ktorého sa týka

Priradenie
k ustanoveniu,
ktorého sa týka

Obsah / text
pripomienky

Pripomienka
č. 1

Zásadná

§ 4, odsek 1

Do predmetného ustanovenia
doplniť slová „ a geodetických
prác“ za slová: „...postup
stavebných prác... “

Pripomienka
č. 2

Zásadná

§ 4, odsek 2,
písmeno g)

Do predmetného ustanovenia
navrhujeme doplniť nové písmeno
g) pracovné postupy, metódy a
prístroje pre výkon vybraných
geodetických činností, s dôrazom
na dodržanie projektovaných
geometrických parametrov
stavebných objektov a na meranie
posunov a pretvorení stavebných
objektov a pomocných konštrukcií

Odôvodnenie pripomienky

Súčasťou zhotoviteľskej dokumentácie
musí byť technologický postup
stavebných prác ako aj geodetických
prác vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci
Geodetické činnosti sú veľmi dôležitou
súčasťou k zaisteniu bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci potrebné
na bezpečný výkon práce. Musia byť
neoddeliteľnou podmienkou pri
realizácii stavebných prác súvisiacich
s vytýčením priestorových polôh
a kontrolou geometrických
parametrov, meranie posunov,
pretváranie a deformácie stavebných

s menovaním (určením)
zodpovednej osoby, (oprávnenie B
podľa zákona č. 215/1995 Z. z., č.
216/1995 Z. z.)

Pripomienka
č. 3

Zásadná

Príloha č.9,
názov

Navrhujeme doplniť názov : Práce
s laserom a geodetické meračské
práce

Pripomienka
č. 4

Zásadná

Príloha č.9, časť
9., článok 9.4

Pripomienka
č. 5

Zásadná

Príloha č.9, časť
9., článok 9.5

Navrhujeme doplniť slovami: „...
a geodetické meračské práce.“
V prvej vete po slovách: „...
vykonávajúcej stavebné práce“
Navrhujeme doplniť novým
článkom 9.5 : „ Na výkon
vybraných geodetických prác,
používať výhradne prístroje
v triedach presnosti definovaných v
§4 bod 2 odsek g) s platnými
kalibračnými certifikátmi.“

konštrukcii. V doterajšej praxi
v spracovateľských a technologických
postupoch je táto povinnosť
obchádzaná (z finančných dôvodov),
pričom práve oblasť merania posunov
a pretvorení stavebných objektov
a konštrukcii má veľký
a nezastupiteľný význam pri
zabezpečení bezpečného postupu
stavebných prác predovšetkým pri
veľkých inžinierských stavbách
a dielach ako sú mosty, tunely,
výškové budovy, priemyselné objekty
a pod. Doplnením bodu g) do § 4
sledujeme cieľ zvýrazniť význam
a potrebu dôsledného vykonávania
týchto činností pre zabezpečenie
bezpečnosti práce a ochrany zdravia.
Dôvod komplexnosti návrhu

Dôvod komplexnosti návrhu

Dôvod doplnenia tohto ustanovenia je
v nutnosti používania len takej
prístrojovej techniky, ktorá je
vyrábaná a udržiavaná v požadovanej
triede presnosti aby výsledky meraní
vykazovali presné údaje.

