
Čestné prehlásenieČestné prehlásenieČestné prehlásenieČestné prehlásenie    

Podpísaný/á ................................, konateľ spoločnosti:1) .............................................................., 
SZČO: 1) ......................................., IČO: ...................., adresa: ......................................................... 
 
týmto čestne prehlasujem, že ochranné pomôcky, ktorých distribúcia je obmedzená zákonom č. 
69/2020 Z. z. - Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktoré nakupujem v spoločnosti MOLPIR, s.r.o., 
SNP 129, 919 04 Smolenice, IČO: 31331472 sú určené výlučne pre uvedené použitie: 2) 
 
□   vlastná spotreba mojej spoločnosti/SZČO 1) a zároveň prehlasujem, že som v zmysle uvedeného 

zákona, §4 písmeno a) až g) oprávnená osoba 
 
□  vlastná spotreba zo zdravotných dôvodov v zmysle uvedeného zákona, §4 písmeno h) 
 
□  ďalšia distribúcia výhradne pre oprávnené osoby v zmysle uvedeného zákona, §4 písmeno i)  
 
V ............................, dňa ..................... 

 
 
.......................................... 
vlastnoručný podpis 
 

 

Príloha zákonu č. 69/2020 Z.z. 
ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH JE POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV NEVYHNUTNÉ Z 
DÔVODU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA (výnimka z obmedzenia distribúcie podľa §4 písmeno d) zákona) 
 
Práce, pri ktorých sa používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, pretože sa pri ich 
vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie, sú:  
 
  1. práca s nebezpečnými látkami, 
  2. práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s 

nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka, 
  3. práca v blízkosti sadzobne vysokej pece, 
  4. práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece, 
  5. práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy, 
  6. vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti, 
  7. práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou, 
  8. likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov, 
  9. práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou, 
10. práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média, 
11. nanášanie náterových látok,  
12. ťažba, úprava a zušľachťovaní nerastov s vysokou prašnosťou, 
13. strojové brúsenie dreva, 
14. zdravotné vyšetrenie a ošetrenie, 
15. práca v archívoch 

 

 

1)   nehodiace sa preškrtnite 

2)    zaškrtnite účel nákupu ochranných pomôcok podliehajúcich obmedzenej distribúcii 


