
BRATISLAVSKÉ  GARÁŽOVÉ  DRUŽSTVO 

družstvo pre výstavbu a správu garáží 

Drieňová ul. 33, 821 01  Bratislava 

Prehlásenie o oboznámení so základnými zásadami pohybu v priestoroch 

objektu HG Drieňová po požiari budovy 

Základné zásady bezpečnosti práce a správania sa pri pohybe v priestoroch HG Drieňová. 

Dolu podpísaný majiteľ/majiteľka garáže č. .............  týmto prehlasujem, že som sa riadne oboznámil/a 

so  zásadami vstupu do objektu hromadných garáží (ďalej len „HG“) na Drieňovej ul. č. 33 v Bratislave 

a na znak súhlasu ich podpisujem. 

1. Pred vstupom do HG (cez bránu na výstupnej rampe) sa poverenej osobe každý preukáže 

preukazom totožnosti a mandátnou zmluvou, na základe ktorej bude možné overiť vzťah 

k vlastníctvu alebo nájmu garáže 

2. Do garáže sa bude vstupovať za účasti poverenej osoby z BGD, za vlastníka, resp. nájomníka 

môžu vstúpiť max. 2 osoby  

3. V objekte je dovolené pohybovať sa výlučne po miestach určených statikom  

4. Na vypratanie jednej garáže je určený čas 45 min., t.j. čistý čas od príchodu ku garáži 

5. Každý vstupuje do objektu na vlastnú zodpovednosť, prosíme tomu prispôsobiť OOPP - odev, 

ochranu hlavy a hlavne bezpečnostnú obuv (na podlahe je veľa skla a rôznych úlomkov po 

požiari) 

6. Počínajte si vždy tak, aby ste neohrozili svoju bezpečnosť a ani bezpečnosť iných osôb 

7. Pri výstupe svojim podpisom potvrdíte, že garáž je vyprataná 

8. Vždy sa riaďte pokynmi sprevádzajúcej osoby 

9. V prípade úrazu, pri vzniku nebezpečnej udalosti (požiar, nehoda a pod.), bezodkladne 

informujte sprevádzajúcu osobu 

Je prísne zakázané 

10. Vstupovať do iných priestorov, ako tých určených statikom, zákaz vstupu je vyznačený 

výstražnými páskami 

11. Byť pod vplyvom alkoholu a iných omamných alebo psychotropných látok pred vstupom do 

HG 

12. Fajčiť a používať otvorený oheň v priestoroch HG 

13. Svojvoľne sa pohybovať po priestoroch HG 

14. Nakláňať sa, vykláňať cez zábradlia a poškodené okná v spoločných priestoroch 

15. V garáži, kde sa po požiari nenachádza čelná presklená garážová výplň, alebo je do značnej 

miery poškodená, obmedzujeme vstup len do vzdialenosti max. 1m od pôvodnej výplne 

16. Zasahovať do technologických a technických častí zariadení 

17. Zasahovať do elektrických rozvodov a zariadení 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený so základnými zásadami bezpečnosti práce, 

rizikami a správania sa v priestoroch objektu HG Drieňová a zároveň sa zaväzujem tieto zásady 

dodržiavať. 

V Bratislave dňa: .................................................                                      Podpis: ....................................... 

 

Potvrdzujem vypratanie garáže                Podpis: ....................................... 


