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Koncesná zmluva zo dňa 20. mája 2016

uzatvorená medzi:

(1) Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, zastúpená Ing. Roman
Brecely, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja („Verejný obstarávateľ“), a

(2) Zero Bypass Limited, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Anglicka a Walesu, so
sídlom 28 Ropemaker Street, Londýn, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a
Severného Írska, súkromná akciová spoločnosť zapísaná v Companies House pod číslom:
9905508, („Koncesionár“),

majúca slovenskú organizačnú zložku Zero Bypass Limited, organizačná zložka, so sídlom
Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 110 276, zapísanú
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 3188/B,

(Verejný obstarávateľ a Koncesionár sa môžu jednotlivo označovať ako „Zmluvná strana“ a
spoločne ako „Zmluvné strany“)

Vzhľadom na to, že:

(A) Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Projektu zverejnením oznámenia o koncesii
na stavebné práce v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č.2015/S 021-033433 zo dňa
30.01.2015 a vo Vestníku verejného obstarávania č. zo dňa 30.01.2015 pod č. 2514 – KOP.

(B) Koncesionár predložil Verejnému obstarávateľovi Návrhy Koncesionára, v ktorých sa uvádza,
ako splní Požiadavky Verejného obstarávateľa týkajúce sa projektovania, výstavby, financovania,
prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie a poskytovania Služieb.

(C) V rámci procesu verejného obstarávania Verejný obstarávateľ vybral Koncesionára za účelom
realizácie Projektu v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

(D) Vláda Slovenskej republiky udelila svoj predchádzajúci súhlas s touto Zmluvou uznesením č.
60/2016 zo dňa 17.02.2016 a uznesením č. 184/2016 zo dňa 11.05.2016.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

Časť 1 Všeobecné ustanovenia

1. Výklad Zmluvy

1.1 Definície pojmov

Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, majú slová s veľkým písmenom uvedené v tejto Zmluve
význam uvedený v Prílohe č. 1.

1.2 Výklad Zmluvy

Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, výklad tejto Zmluvy sa riadi nasledujúcimi pravidlami:

1.2.1 výrazy v jednotnom čísle označujú aj výrazy v množnom čísle a naopak,

1.2.2 každý z gramatických rodov označuje aj ostatné gramatické rody,
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1.2.3 odkaz na túto Zmluvu je odkazom aj na jej prípadné zmeny, ak boli vykonané v súlade
s touto Zmluvou,

1.2.4 odkazy na Právny predpis sú odkazmi na príslušnú právnu úpravu v platnom znení,

1.2.5 odkaz na akýkoľvek dokument je odkazom na dokument v jeho aktuálnom znení vrátane
jeho zmien, s výnimkou prípadov, keď sa podľa tejto Zmluvy na zmenu dokumentu
vyžaduje súhlas niektorej zo zmluvných strán a tento súhlas nebol poskytnutý,

1.2.6 nadpisy v tejto Zmluve majú iba informatívny charakter a nemajú vplyv na výklad jej
ustanovení,

1.2.7 prílohy k tejto Zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

1.3 Indexácia

Ak sa v Zmluve nachádza pri sume výraz „indexované v súlade s článkom 1.3“, rozumejú sa tým
sumy, ktoré boli alebo majú byť upravené tak, aby zohľadňovali vplyv inflácie, tak ako ich
vyjadruje index pre Zmluvný rok n definovaný v časti 5 Prílohy 12 Zmluvy, pričom vzorec na
výpočet indexu In pre Zmluvný rok n sa upraví takto:

1n1n1nn RWI%0CMPI%0CI%100I  

Na vylúčenie pochybností sa uvádza, že sumy, pri ktorých sa nachádza výraz „indexované
v súlade s článkom 1.3“, budú po prvýkrát indexované v kalendárnom roku nasledujúcom po
roku predloženia Konečnej ponuky.

Takéto úpravy inflácie budú vypočítané z príslušných súm s použitím nasledujúceho vzorca:

upravená suma = suma x In

1.4 Odkazy

Odkazy v tejto Zmluve na:

1.4.1 „článok“ môžu byť podľa kontextu odkazom na celé články, z ktorých sa skladajú
jednotlivé časti tejto Zmluvy (napr. tento článok 1), ako aj na jednotlivé ustanovenia
(napr. tento článok 1.4),

1.4.2 „odsek“ môže podľa kontextu označovať akúkoľvek úroveň textu v predmetnom článku a

1.4.3 „akcie“ alebo „Akcionár“ v kontexte referencií na akciovú spoločnosť ako právnu formu
Koncesionára môžu označovať aj akúkoľvek inú právnu formu Koncesionára, ak nebude
Koncesionár založený ako akciová spoločnosť. Uvedené platí aj pre všetky prílohy
Zmluvy.

1.5 Rozpory medzi dokumentmi

1.5.1 S výhradou článku 59.2, v prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a jej
prílohami alebo inými Dokumentmi Projektu sú rozhodujúce ustanovenia tejto Zmluvy.

1.5.2 Ak existujú rozpory medzi špecifikáciami alebo inými požiadavkami uvedenými
v rozličných prílohách tejto Zmluvy, takéto požiadavky a špecifikácie budú mať
nasledovné poradie prednosti: (i) Minimálne technické požiadavky Verejného
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obstarávateľa, (ii) Požiadavky Verejného obstarávateľa na Práce, (iii) Požiadavky
Verejného obstarávateľa na Služby, (iv) Požiadavky Verejného obstarávateľa na
prevádzku Diaľničnej technológie, (v) Požiadavky Verejného obstarávateľa na
Odpočívadlá, Strediská správy a údržby Projektovej cestnej komunikácie, (vi) Návrhy
koncesionára.

1.5.3 Koncesionár je povinný uskutočniť Práce a Služby v súlade so všetkými špecifikáciami a
požiadavkami uvedenými v tejto  Zmluve. V prípade rozporu medzi rôznymi
požiadavkami alebo špecifikáciami, budú rozhodujúce požiadavky a špecifikácie, ktoré
majú prednosť v zmysle ustanovenia 1.5.2 a na požiadavky a špecifikácie nižšej prednosti
(v rozsahu, v akom sú v rozpore s požiadavkami a špecifikáciami vyššej prednosti) sa
neprihliada.

1.6 Predmet zmluvy

Za podmienok uvedených v tejto Zmluve bude mať Koncesionár výlučné právo a povinnosť (i)
vypracovať projektovú dokumentáciu podrobne špecifikovanú v tejto Zmluve, (ii) realizovať
Práce, (iii) financovať a (iv) uskutočňovať Služby vo vzťahu k Projektovej cestnej komunikácii
a Vyvolaným úpravám (v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve) a Verejný obstarávateľ bude
povinný (i) odovzdať Koncesionárovi Stavenisko a Existujúci projekt na účely výstavby
Projektovej cestnej komunikácie a Vyvolaných úprav (v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve), (ii)
umožniť Koncesionárovi užívanie určitých častí Projektovej cestnej komunikácie počas
dohodnutého obdobia a (iii) zaplatiť Koncesionárovi dohodnutú platbu.

1.7 Správa Projektovej cestnej komunikácie

V súlade s príslušným Právnym predpisom sa Koncesionár stane vo vzťahu k Projektovej cestnej
komunikácii správcom cestnej komunikácie pre každý Samostatný úsek v deň účinnosti
Povolenia na predčasné užívanie vydaného pre daný Samostatný úsek.

2. Odkladacie podmienky

2.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma Zmluvnými stranami.

2.2 Vznik práv a povinností Zmluvných strán z tejto Zmluvy (s výnimkou práv a povinností v zmysle
ustanovení článkov 2, 6.1, 6.2, 26.1, 42, 47.3, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57 a 58) a nastanie Dňa
účinnosti zmluvy je podmienené splnením nasledujúcich odkladacích podmienok:

2.2.1 všetky odkladacie podmienky týkajúce sa dostupnosti finančných prostriedkov v zmysle
Zmlúv o financovaní boli splnené alebo od nich bolo upustené,

2.2.2 bolo vydané potvrdenie Štatistického úradu Európskej únie (Eurostat), že Projekt nie je
zahrnutý do verejného dlhu Slovenskej republiky,

2.2.3 bol vydaný súhlas orgánu hospodárskej súťaže pre vytvorenie Koncesionára (alebo bol
vydaný uspokojivý dôkaz, že takýto súhlas nie je potrebný) a

2.2.4 bola uzatvorená Zmluva o nezávislom dozore a bol vymenovaný Nezávislý dozor podľa
Zmluvy o nezávislom dozore.

Každá Zmluvná strana sa zaväzuje oznámiť druhej Zmluvnej strane, že došlo k splneniu
akejkoľvek odkladacej podmienky hneď ako sa o tejto skutočnosti dozvie, najneskôr však do
troch (3) Pracovných dní od jej splnenia. Koncesionár písomne potvrdí splnenie odkladacích
podmienok podľa článku 2.2.1 a článku 2.2.3.
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2.3 Finančné uzavretie

2.3.1 Finančné uzavretie sa uskutoční najneskôr do dvanástich (12) týždňov odo dňa
uzatvorenia Zmluvy.

2.3.2 Pokiaľ sa Finančné uzavretie nemôže uskutočniť najneskôr v deň uvedený v článku 2.3.1
v dôsledku Externej udalosti, lehota na dosiahnutie Finančného uzavretia sa predĺži o
desať (10) týždňov po Pracovnom dni, v ktorom Externá udalosť prestala
brániť dosiahnutiu Finančného uzavretia. Koncesionár sa bude usilovať, aby k
Finančnému uzavretiu došlo v čo najkratšom možnom čase. Každá zo Zmluvných strán
na požiadanie písomne potvrdí predĺženie termínu pre Finančné uzavretie, pričom takéto
potvrdenie nie je podmienkou, aby predĺženie nadobudlo účinnosť.

2.3.3 V rámci lehoty uvedenej v článku 2.3.1 alebo 2.3.2 Koncesionár rozhodne o dátume
Finančného uzavretia (za predpokladu splnenia odkladacích podmienok) potom, čo ho
prekonzultuje s Verejným obstarávateľom. Dátum bude písomne potvrdený Verejnému
obstarávateľovi čo najskôr od momentu jeho stanovenia.

2.3.4 V deň Finančného uzavretia Verejný obstarávateľ a Koncesionár uzavrú Priamu zmluvu
so Zabezpečovacím agentom.

2.3.5 V deň Finančného uzavretia Verejný obstarávateľ a Koncesionár stanovia Výstupy
finančného modelu v súlade s podrobným mechanizmom dohodnutým medzi Zmluvnými
stranami pred Finančným uzavretím.

2.3.6 V deň Finančného uzavretia Koncesionár predloží Verejnému obstarávateľovi kópiu (v
tlačenej podobe alebo kópiu v elektronickej podobe) Zmlúv o financovaní a zmluvy
o pôžičke medzi Akcionármi vo forme úplných kópií potvrdených Koncesionárom.

2.3.7 Ak k Finančnému uzavretiu nedôjde (i) do dvanástich (12) týždňov odo dňa uzatvorenia
Zmluvy, alebo (ii) ak nastala Externá udalosť, do desiatich týždňov po Pracovnom dni, v
ktorom Externá udalosť prestala brániť dosiahnutiu Finančného uzavretia; Verejný
obstarávateľ môže Zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou.

2.3.8 Ak dôjde k predĺženiu termínu pre dosiahnutie Finančného uzavretia v dôsledku Externej
udalosti a Finančné uzavretie nenastane najneskôr do deviatich (9) mesiacov odo dňa
uzatvorenia Zmluvy, Zmluvné strany sa bezodkladne stretnú, aby v dobrej viere
prediskutovali akékoľvek opatrenia, ktoré možno primerane vykonať za účelom
dosiahnutia Finančného uzavretia. Ak sa Zmluvné strany na týchto opatreniach
nedohodnú do deväťdesiatich (90) dní odo dňa, kedy jedna Zmluvná strana požiada
druhú Zmluvnú stranu o stretnutie, každá Zmluvná strana bude oprávnená od tejto
Zmluvy odstúpiť bez zaplatenia akejkoľvek kompenzácie druhej Zmluvnej strane.

2.4 Záruka finančného uzavretia

2.4.1 Koncesionár je povinný zabezpečiť, aby sa Finančné uzavretie uskutočnilo v lehote
uvedenej v článku 2.3.

2.4.2 V prípade:

(a) ak nenastane Externá udalosť a Koncesionár nedosiahne Finančné uzavretie v lehote
uvedenej v článku 2.3.1, alebo
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(b) ak nastane Externá udalosť a Externá udalosť pominie skôr ako desať (10) týždňov pred
uplynutím šiestich (6) mesiacov od podania Konečnej ponuky Koncesionára a
Koncesionár nedosiahne Finančné uzavretie v lehote uvedenej v článku 2.3.2,

Koncesionár je povinný Verejnému obstarávateľovi na žiadosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
10.000.000 EUR (desať miliónov eur).

2.4.3 Na zabezpečenie svojho záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku 2.4.2 vyššie je
Koncesionár povinný v deň uzatvorenia Zmluvy predložiť Záruku finančného uzavretia.
Ak bude Finančné uzavretie odložené podľa článku 2.3.2, Koncesionár je povinný
zabezpečiť, aby bola platnosť Záruky finančného uzavretia primerane predĺžená tak, aby
bola Záruka finančného uzavretia platná do skoršieho z nasledovných dátumov: (i)
najmenej jeden (1) mesiac od posledného dátumu, v ktorom sa má uskutočniť Finančné
uzavretie podľa článku 2.3.2, alebo (ii) sedem (7) mesiacov od podania Konečnej ponuky
Koncesionára. V prípade, že Koncesionár nesplní svoju povinnosť podľa tohto článku
2.4.3, Verejný obstarávateľ bude oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

2.4.4 Verejný obstarávateľ bude oprávnený čerpať celú sumu Záruky finančného uzavretia
s okamžitým účinkom, pričom Verejný obstarávateľ nebude mať právo čerpať žiadnu
sumu na základe Záruky finančného uzavretia ak k Finančnému uzavretiu nedôjde
v dôsledku Externej udalosti, ktorá pretrváva v posledný plánovaný deň Finančného
uzavretia.

2.4.5 Čo najskôr po dni Finančného uzavretia alebo po dni ukončenia Zmluvy Verejný
obstarávateľ:

(a) informuje úverovú inštitúciu poskytujúcu Záruku finančného uzavretia, že Záruka
finančného uzavretia nie je odo dňa Finančného uzavretia alebo odo dňa ukončenia
Zmluvy platná, a

(b) vráti originál Záruky finančného uzavretia Koncesionárovi. Koncesionár je povinný
potvrdiť prijatie originálu Záruky finančného uzavretia Verejnému obstarávateľovi.

2.5 Záruka plnenia

2.5.1 V deň Finančného uzavretia Koncesionár, alebo Subdodávateľ stavby, poskytne Záruku
plnenia vo výške 20.000.000 EUR (dvadsať miliónov eur) ako zabezpečenie za splnenie
povinností Koncesionára vyplývajúcich z tejto Zmluvy v súlade so vzorom záruky
plnenia uvedenej v Záverečnom informatívnom dokumente. Verejný obstarávateľ musí
potvrdiť prijatie Záruky plnenia.

2.5.2 Záruka plnenia bude platiť jeden (1) mesiac po Plánovanom dátume vydania
kolaudačného rozhodnutia. Ak bude Plánovaný dátum vydania kolaudačného rozhodnutia
odložený v zmysle článku 27, 28 alebo 29, Koncesionár musí zabezpečiť, aby bola
platnosť Záruky plnenia predĺžená minimálne o rovnakú dobu, pokiaľ Verejný
obstarávateľ už predtým neinformoval úverovú inštitúciu vydávajúcu Záruku plnenia, že
Záruka plnenia už nie je platná.

2.5.3 Do desiatich (10) Pracovných dní od prijatia potvrdenia od audítora Koncesionára,
v ktorom audítor potvrdí, že suma vynaložená na komponenty potrebné pre dodanie Prác
bola aspoň vo výške Záruky plnenia uvedenej v článku 2.5.1, Verejný obstarávateľ,
pokiaľ neinformuje Koncesionára, že spochybňuje správnosť potvrdenia, bude povinný
informovať úverovú inštitúciu, ktorá vydala Záruku plnenia, že Záruka plnenia už nie je
ďalej platná odo dňa potvrdenia audítora, a vráti originál Záruky plnenia Koncesionárovi.
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2.5.4 Čo najskôr ako je to možné po dni vydania Kolaudačného rozhodnutia Verejný
obstarávateľ:

(a) informuje úverovú inštitúciu poskytujúcu Záruku plnenia, že Záruka plnenia nie je odo
dňa vydania Kolaudačného rozhodnutia platná, a

(b) vráti originál Záruky plnenia Koncesionárovi, pokiaľ Verejný obstarávateľ už predtým
neinformoval úverovú inštitúciu, že Záruka plnenia už nie je platná. Ak aplikovateľné,
Koncesionár potvrdí Verejnému obstarávateľovi, že originál Záruky plnenia prijal.

2.6 Bankové záruky

2.6.1 Koncesionár môže splniť svoju povinnosť poskytnúť Záruku finančného uzavretia
a Záruku plnenia tak, že poskytne jednu alebo viacero (maximálne 4) Bankových záruk
za predpokladu, že suma týchto Bankových záruk sa bude rovnať (podľa okolností)
minimálne požadovanej sume Záruky finančného uzavretia a minimálne požadovanej
sume Záruky plnenia, a to kedykoľvek počas stanovenej doby ich platnosti. Ak bude
chcieť Verejný obstarávateľ uplatniť jednu alebo viacero z vyššie uvedených
poskytnutých záruk, nebude povinný si ich uplatniť v presne stanovenom poradí alebo
podľa ich vzájomného vzťahu, ale bude v plnom rozsahu oprávnený rozhodnúť sa, ktorú
z Bankových záruk si uplatní a do akej výšky.

2.6.2 Ak je v tejto Zmluve stanovená konkrétna lehota platnosti Bankovej záruky, znamená to,
že ak skutočná lehota platnosti Bankovej záruky skončí pred uplynutím tejto stanovenej
lehoty, Koncesionár bude povinný zabezpečiť predĺženie lehoty Bankovej záruky (alebo
poskytnúť novú Bankovú záruku) takým spôsobom, aby zostávajúca lehota platnosti
Bankovej záruky bola vždy v súlade s požiadavkami na záruk podľa tejto Zmluvy.

2.6.3 Ak sa má lehota Bankovej záruky predĺžiť pred konkrétnym dátumom podľa tejto
Zmluvy (vrátane situácie, ak by mala byť alebo bude predĺžená Záruka finančného
uzavretia podľa článku 2.4.3), avšak v stanovenom termíne predĺžená nebola, alebo ak je
Verejný obstarávateľ konajúc rozumne schopný preukázať, že Koncesionár nevyvíja
maximálne úsilie, aby takéto predĺženie zabezpečil, potom si môže Verejný obstarávateľ
uplatniť celú zostávajúcu sumu Bankovej záruky a nechať si ju vyplatiť. V takomto
prípade si Verejný obstarávateľ môže ponechať vyplatenú sumu ako zabezpečenie za
splnenie záväzkov Koncesionára. V takomto prípade je Verejný obstarávateľ oprávnený
uspokojiť všetky záväzky, ktoré mu Koncesionár dlhuje na základe tejto Zmluvy
z vyplatenej sumy. Pokiaľ bola Verejnému obstarávateľovi uhradená požadovaná suma,
povinnosť Koncesionára poskytnúť príslušnú Bankovú záruku sa odkladá. Ak: (i)
Koncesionár poskytne príslušnú Bankovú záruku alebo (ii) Banková záruka už nie je
požadovaná v súlade s článkom 2.4 alebo článkom 2.5, Verejný obstarávateľ je povinný
vrátiť Koncesionárovi všetky zadržiavané sumy vyplatené v súlade s týmto článkom 2.6.

2.7 Prípravné práce

Koncesionár vykoná niektoré práce („Prípravné práce“) podľa Zmluvy o prípravných prácach.
Podmienky uvedené v tejto Zmluve sa vzťahujú aj na Prípravné práce tak, ako keby boli
vykonané podľa tejto Zmluvy.
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3. Koncesná lehota

Koncesná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala
právoplatnosť prvého Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre
ktorýkoľvek Samostatný úsek a končí Dňom ukončenia („Koncesná lehota“).

4. Subdodávky

4.1 Verejný obstarávateľ berie na vedomie, že za účelom plnenia tejto Zmluvy Koncesionár uzatvoril
zmluvy s Prvými Subdodávateľmi v súlade so základnými podmienkami (heads of terms), ktoré
Koncesionár predložil v rámci svojej Konečnej ponuky a Verejný obstarávateľ súhlasí s týmito
Prvými subdodávateľskými zmluvami uzatvorenými Koncesionárom. V prípade, že Koncesionár
ukončí ktorúkoľvek z Prvých subdodávateľských zmlúv a navrhne uzavrieť inú Subdodávateľskú
zmluvu, predloží návrh zmluvy, ktorá má byť uzavretá medzi ním a týmto novým
Subdodávateľom (vrátane všetkých jej zmien), pred jej uzavretím na odsúhlasenie Verejnému
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený do dvadsiatich (20) Pracovných dní od
predloženia návrhu odmietnuť súhlas s návrhom subdodávateľskej zmluvy, ak ustanovenia
navrhovanej novej zmluvy nie sú zásadne odlišné od ustanovení príslušnej Prvej
subdodávateľskej zmluvy uzavretej ku dňu uzavretia tejto Zmluvy (v znení dodatkov uzavretých
v súlade s touto Zmluvou) a ak navrhovaný nový Subdodávateľ má potrebné finančné, technické
a právne postavenie na to, aby bol schopný plniť svoje povinnosti podľa navrhovanej
subdodávateľskej zmluvy. V prípade, že sa Verejný obstarávateľ nevyjadrí k návrhu
subdodávateľskej zmluvy v tejto lehote dvadsiatich (20) Pracovných dní , má sa za to, že súhlasí
s podmienkami navrhovanej subdodávateľskej zmluvy.

4.2 Koncesionár nebude za účelom plnenia tejto Zmluvy angažovať a zabezpečí, aby ani žiaden
Subdodávateľ neangažoval ďalších subdodávateľov na plnenie tejto Zmluvy v prípade, ak
hodnota takejto subdodávky alebo súčet hodnôt akýchkoľvek súvisiacich subdodávok prevyšuje:

4.2.1 15.000.000 EUR (pätnásť miliónov eur) ročne celkovo s každým jednotlivým
Subdodávateľom na vykonávanie Prác, alebo

4.2.2 1.500.000 EUR (jeden milión a päťstotisíc eur) ročne celkovo s každým jednotlivým
Subdodávateľom počas Prevádzkového obdobia,

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa, pričom súhlas pre
angažovanie ďalších subdodávateľov sa nevyžaduje pre tých ďalších subdodávateľov, ktorí sú
v postavení Pridruženej spoločnosti vo vzťahu ku Koncesionárovi alebo Prvým subdodávateľom,
a takéto angažovanie musí byť oznámené Verejnému obstarávateľovi do piatich (5) Pracovných
dní od angažovania ďalšieho subdodávateľa. Verejný obstarávateľ odpovie na žiadosť o udelenie
súhlasu podľa predchádzajúcej vety do dvadsiatich (20) Pracovných dní a svoj súhlas môže
odoprieť, zadržať alebo odvolať výlučne z dôvodu verejného záujmu alebo v prípade, že
navrhnutý subdodávateľ podľa odôvodneného názoru Verejného obstarávateľa nemá potrebné
finančné, technické a právne postavenie, ktoré mu umožňuje plnenie povinností podľa
navrhovanej subdodávateľskej zmluvy. Ak sa Verejný obstarávateľ nevyjadrí alebo nepredloží
svoje námietky v tejto lehote dvadsiatich (20) Pracovných dní, má sa za to, že Verejný
obstarávateľ s uzavretím príslušnej subdodávateľskej zmluvy súhlasí.

4.3 Koncesionár zodpovedá za plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy bez ohľadu na to, či
Koncesionár prípadne Subdodávateľ stavby alebo Subdodávateľ služieb prevádzky a údržby
používa na plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy a Subdodávateľských zmlúv
subdodávateľov.
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4.4 Koncesionár je povinný splniť a taktiež je povinný zabezpečiť, aby všetci subdodávatelia a
dodávatelia akéhokoľvek stupňa, splnili nasledovné požiadavky:

4.4.1 využiť všetko primerané úsilie s cieľom maximalizovať zapojenie MSP na stavebných
prácach,

4.4.2 nedohodnúť žiadne také platobné podmienky, ktoré podmieňujú platbu podľa príslušnej
zmluvy obdržaním platby platiteľa od tretej osoby, ibaže by táto tretia osoba alebo
akákoľvek iná osoba, ktorej platba je zmluvnou podmienkou (priamou alebo nepriamo)
platby tejto tretej osoby, bola platobne neschopná, pričom však toto ustanovenie nebráni
uplatneniu ustanovení, ktoré sú na trhu štandardné a ktoré sa týkajú opatrenia
ekvivalentnej náhrady, stanovujúcej náhradu alebo iné odškodnenie pre subdodávateľa
len v rozsahu, v akom je taká náhrada alebo také odškodnenie poskytnuté Koncesionárovi
podľa tejto Zmluvy, a

4.4.3 implementovať systém na primeranú úroveň monitorovania dodržiavania týchto
povinností a oznamovania ich plnenia Verejnému obstarávateľovi.

5. Zmena kontroly

5.1 Oznamovanie zmien

S prihliadnutím na článok 5.2 platí, že pokiaľ nastane Zmena vlastníctva Koncesionára,
Koncesionár je povinný informovať Verejného obstarávateľa o takejto zmene do desiatich (10)
Pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny, alebo v prípade spoločnosti kótovanej na
uznanej burze v deň, keď sa Koncesionár mohol náležite dozvedieť o takejto zmene, pokiaľ
takýto deň nastane neskôr.

5.2 Obmedzenie prevodov

Pri dodržaní podmienok Priamej zmluvy a zachovaní práva Veriteľov na výkon zabezpečenia
v súlade s podmienkami Priamej zmluvy, ktorá má prednosť pred ustanoveniami tohto článku
5.2:

5.2.1 pokiaľ Verejný obstarávateľ neposkytne predchádzajúci súhlas podľa článku 5.3, nemôže
nastať žiadna Zmena vlastníctva počas Zablokovaného obdobia;

5.2.2 akákoľvek Zmena vlastníctva, ktorá vznikla v dôsledku

(a) zriadenia alebo výkonu zabezpečenia v prospech Nadradených veriteľov k akciám alebo
v súvislosti s akýmikoľvek akciami v Koncesionárovi za podmienky, že Verejný
obstarávateľ schválil dokument zriaďujúci zabezpečenie k akciám (takéto schválenie
nemôže byť bezdôvodne odopreté alebo zadržané), alebo

(b) zmeny v právnom alebo faktickom vlastníctve akýchkoľvek verejne obchodovaných
akcií alebo iných cenných papierov na uznávanom investičnom trhu alebo burze cenných
papierov v akcionárovi Koncesionára, alebo

(c) akéhokoľvek prevodu akcií v Koncesionárovi (alebo v HoldSpol) jeho akcionárom (alebo
Materskou Spol) Pridruženej spoločnosti príslušného akcionára (Materskej Spol) alebo
Spriaznenému fondu,

nebude braná do úvahy na účely vyššie uvedeného článku 5.2.1.
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Ak bude počas Zablokovaného obdobia držiteľ akýchkoľvek akcií v Koncesionárovi alebo v
HoldSpol Pridruženou spoločnosťou príslušného akcionára (Materskej Spol), avšak držiteľ
prestane byť Pridruženou spoločnosťou príslušného akcionára (Materskej Spol), bude sa to
považovať za porušenie článku 5.2 v prípade, že akcie, ktoré tento držiteľ vlastní, nebudú
prevedené na príslušného akcionára (Materskú Spol) alebo Pridruženú spoločnosť príslušného
akcionára (Materskej Spol) do 20 Pracovných dní od momentu, kedy držiteľ prestane byť
Pridruženou spoločnosťou príslušného akcionára (Materskej Spol).

5.3 Verejný obstarávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti o udelenie súhlasu predloženej
Koncesionárom v zmysle článku 5.2 do dvadsiatich (20) Pracovných dní. Verejný obstarávateľ
nesmie odoprieť svoj súhlas k tejto zmene, ak Koncesionár preukáže, že takáto zmena nebude
mať žiadny nepriaznivý vplyv na finančné, obchodné, technické a právne postavenie
Koncesionára alebo príslušného Akcionára, v prípade plnenia povinností týmto Akcionárom.

6. Záruky a záväzky Koncesionára

6.1 Záruky Koncesionára

Koncesionár sa zaručuje, vyhlasuje a zaväzuje sa Verejnému obstarávateľovi, že ku dňu uzavretia
tejto Zmluvy:

6.1.1 je spoločnosťou, riadne založenou a platne existujúcou podľa práva Anglicka a Walesu a
nadobudol, resp. nadobudne, pokiaľ sa to bude požadovať, všetky potrebné súhlasy a
povolenia (vrátane interných), ktoré mu umožnia plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy
a všetkých Dokumentov Projektu a Zmlúv o financovaní,

6.1.2 Koncesionár inak ako v súvislosti s touto Zmluvou od svojho vzniku nevykonával žiadnu
činnosť,

6.1.3 nenastala žiadna udalosť spôsobujúca Porušenie zmluvy na strane Koncesionára a
neexistuje žiadna skutočnosť alebo udalosť, na základe ktorej by mohlo nastať Porušenie
zmluvy na strane Koncesionára,

6.1.4 Koncesionár, ktorýkoľvek Akcionár a ani akýkoľvek Subjekt na strane Koncesionára sa
nedopustili žiadneho Zakázaného konania,

6.1.5 voči Koncesionárovi nebol vznesený žiadny nárok, neprebieha žiadne súdne konanie,
rozhodcovské konanie alebo správne konanie a ani iný spor riešený iným spôsobom
a Koncesionár si pri vynaložení odbornej starostlivosti nie je vedomý žiadnych
prebiehajúcich alebo hroziacich sporov, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na
schopnosť Koncesionára plniť záväzky podľa tejto Zmluvy,

6.1.6 na Koncesionára sa nevzťahujú žiadne záväzky, ktorých plnenie by mohlo mať
nepriaznivý vplyv na jeho schopnosť plniť záväzky podľa tejto Zmluvy.

Koncesionár sa ďalej zaručuje, vyhlasuje a zaväzuje sa Verejnému obstarávateľovi, že ku dňu
Finančného uzavretia:

6.1.7 je spoločnosťou, riadne založenou a platne existujúcou podľa práva Anglicka a Walesu a
nadobudol, resp. nadobudne, pokiaľ sa to bude požadovať, všetky potrebné súhlasy a
povolenia (vrátane interných), ktoré mu umožnia plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy
a všetkých Dokumentov Projektu a Zmlúv o financovaní,
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6.1.8 nenastala žiadna udalosť spôsobujúca Porušenie zmluvy na strane Koncesionára a
neexistuje žiadna skutočnosť alebo udalosť na základe ktorej by nastalo Porušenie
zmluvy na strane Koncesionára;

6.1.9 Koncesionár, ktorýkoľvek Akcionár a ani akýkoľvek Subjekt na strane Koncesionára sa
nedopustili žiadneho Zakázaného konania,

6.1.10 voči Koncesionárovi nebol vznesený žiadny nárok, neprebieha žiadne súdne konanie,
rozhodcovské konanie alebo správne konanie a ani iný spor riešený iným spôsobom
a Koncesionár si pri vynaložení riadnej starostlivosti nie je vedomý žiadnych
prebiehajúcich alebo hroziacich sporov, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na
schopnosť Koncesionára plniť záväzky podľa tejto Zmluvy, iných Dokumentov Projektu
a Zmlúv o financovaní,

6.1.11 na Koncesionára sa nevzťahujú žiadne záväzky, ktorých plnenie by mohlo mať negatívny
vplyv na jeho schopnosť plniť záväzky podľa tejto Zmluvy, Dokumentov Projektu alebo
Zmlúv o financovaní,

6.1.12 kópie Dokumentov Projektu a Zmlúv o financovaní odovzdané Verejnému
obstarávateľovi sú pravdivé a úplné kópie týchto dokumentov a neexistujú dodatky
k týmto dokumentom ani iné dokumenty, ktoré by nahrádzali Dokumenty Projektu alebo
Zmluvy o financovaní, alebo by mali podstatný vplyv na výklad a aplikáciu Dokumentov
Projektu alebo Zmlúv o financovaní, a

6.1.13 Koncesionár nevyužil žiadne iné financovanie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto
Zmluvy s výnimkou záväzkov vyplývajúcich zo Zmlúv o financovaní, Podriadeného dlhu
a záväzkov voči Akcionárom.

6.2 Záväzky Koncesionára

Koncesionár sa zaväzuje, že po dobu platnosti Zmluvy:

6.2.1 bude bez zbytočného odkladu informovať Verejného obstarávateľa ihneď, ako sa dozvie
o tom, že prebiehajú alebo hrozia súdne, rozhodcovské alebo správne konania alebo
riešenia sporu iným spôsobom, ak by taký spor/konanie mal/-lo podstatný nepriaznivý
vplyv na schopnosť Koncesionára plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy,
Dokumentov Projektu a Zmlúv o financovaní,

6.2.2 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa neprenajme,
neprevedie ani inak nescudzí (či už jednorázovo alebo formou série transakcií súvisiacich
s Projektom alebo nie) svoj podnik alebo jeho časť alebo akýkoľvek majetok, ktorým sa
podieľa na plnení povinností podľa tejto Zmluvy, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje
na prípady výslovne povolené Zmluvami o financovaní,

6.2.3 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa neprevedie celý svoj
podnik, obchodnú činnosť alebo sídlo alebo ich časť mimo členských štátov Európskej
únie,

6.2.4 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa (pričom Verejný
obstarávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie a nebude jeho poskytnutie bezdôvodne
zadržiavať) nezaloží žiadnu spoločnosť, neodkúpi, nenadobudne a neupíše žiadne akcie
ani podiely v akejkoľvek spoločnosti okrem prípadu, pokiaľ sa daná spoločnosť podieľa
na poskytovaní Prác alebo Služieb,
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6.2.5 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa (pričom Verejný
obstarávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie a nebude jeho poskytnutie bezdôvodne
zadržiavať) neposkytne žiadnu pôžičku, úver, záruku alebo odškodnenie žiadnej osobe
ani v jej prospech a ani neprevezme (či už odplatne alebo bezodplatne) žiadny dlh
akejkoľvek osoby okrem prípadu, keď je to predpokladané v Dokumentoch Projektu
alebo Zmluvách o financovaní,

6.2.6 neukončí ani neobmedzí svoje podnikanie ani nezmení predmet podnikania takým
spôsobom, ktorý by mohol ohroziť plnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy ani
nezačne podnikať v akejkoľvek inej oblasti, ktorá sa podstatne odlišuje od činnosti, ktorú
má vykonávať podľa tejto Zmluvy,

6.2.7 nedopustí sa žiadneho Zakázaného konania,

6.2.8 vynaloží primerané úsilie na to, aby zabezpečil, že sa Akcionári, Kontrolované osoby,
ostatné Subjekty na strane Koncesionára a ich zamestnanci nedopustia Zakázaného
konania po dobu platnosti tejto Zmluvy a v prípade, že táto skutočnosť nastane,
Koncesionár bez zbytočného odkladu zabezpečí nápravu (vrátane, nie však výlučne,
možnosti ukončiť účasť príslušnej osoby na plnení tejto Zmluvy),

6.2.9 zabezpečí, že v Registri konečných užívateľov výhod budú zapísaní Koneční užívatelia
výhod subjektov uvedených v tomto článku 6.2.9 v rozsahu údajov vyžadovaných podľa
Zákona o verejnom obstarávaní účinného v Deň účinnosti zmluvy s tým, že táto
povinnosť sa bude vzťahovať na Konečných užívateľov výhod:

6.2.9.1 (i) Koncesionára,

(ii) Subdodávateľa stavby,

(iii) ktoréhokoľvek Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby a

(iv) subdodávateľov, ktorí majú dodať plnenie aspoň 30 % z hodnoty Prác,

6.2.9.2 Subdodávateľov stavebných prác, ktorí dodajú plnenie vo výške najmenej
15 000 000 EUR (pätnásť miliónov eur),

pričom platí, že:

(a) Koncesionár bude povinný splniť si svoju povinnosť podľa tohto článku 6.2.9 do
30 Pracovných dní odo Dňa účinnosti zmluvy alebo odo dňa, v ktorý bude
subjekt angažovaný, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr,

(b) ak nie sú Koneční užívatelia výhod jednotlivého subjektu zapísaní v Registri
konečných užívateľov výhod, Koncesionár môže splniť svoju povinnosť
poskytnutím Verejnému obstarávateľovi informácie o Konečných užívateľoch
výhod takéhoto subjektu v písomnej podobe,

(c) povinnosti Koncesionára podľa tohto článku 6.2.9 zaniknú v súvislosti s
akýmkoľvek subdodávateľom odo dňa, v ktorý tento subjekt prestane poskytovať
práce alebo služby v súvislosti s Projektom,

(d) vo vzťahu k subdodávateľom uvedeným v článku 6.2.9.2 sa bude povinnosť
Koncesionára podľa tohto článku 6.2.9 považovať za splnenú aj vtedy, ak
Koncesionár Verejnému obstarávateľovi poskytne informácie v rozsahu v ktorom
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mu boli poskytnuté príslušným Subdodávateľom stavebných prác, a preukáže, že
vynaložil primerané úsilie, aby tieto informácie získal a overil.

6.2.10 nebude podnikať mimo plnenia tejto Zmluvy, a

6.2.11 prijme všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby Práce a Služby boli
vykonávané v súlade s Právnymi predpismi.

7. Záruky a informácie poskytnuté Verejným obstarávateľom

7.1 Poskytnuté údaje

7.1.1 Verejný obstarávateľ, Príslušná inštitúcia alebo iná Zainteresovaná strana poskytli
Koncesionárovi určité materiály, dokumenty a údaje súvisiace s Projektom
a Staveniskom, existujúce informácie o intenzite dopravy a predpokladanej intenzite
dopravy a iných záležitostiach, ktoré sú alebo môžu byť relevantné pre Projekt
a Stavenisko (okrem iného vrátane Existujúcich územných rozhodnutí, Existujúcich
projektov ako sú uvedené v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy ako aj Existujúcich poskytnutých
údajov („Poskytnuté údaje“)).

7.1.2 Verejný obstarávateľ vynaloží primerané úsilie na to, aby Koncesionárovi poskytol
všetky ďalšie materiály, ktoré získa počas Doby trvania zmluvy, a ktoré keby existovali
v čase poskytnutia Poskytnutých údajov, boli by z dôvodu ich povahy Koncesionárovi
poskytnuté. Takéto dodatočné materiály sa od okamihu ich poskytnutia považujú za
Poskytnuté údaje.

7.2 Záruky

Koncesionár:

7.2.1 vykoná samostatné a nezávislé posúdenie (previerku) majetku, ktorý mu bude
k dispozícii za účelom realizácie Projektu, a povahy a rozsahu rizík, ktoré podľa tejto
Zmluvy prevezme, a

7.2.2 získa informácie potrebné na plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy, vrátane:

(a) informácií o povahe, umiestnení a stave Staveniska a

(b) informácií o Archeologických nálezoch, oblastiach archeologického alebo vedeckého
záujmu, či záujmu ochrany prírody, miestnych podmienkach a zariadeniach a stave už
existujúcich stavieb.

7.3 Koncesionár berie na vedomie a potvrdzuje, že aj napriek tomu, že mu Verejný obstarávateľ
poskytol Poskytnuté údaje, Verejný obstarávateľ mu neposkytuje žiadne záruky v súvislosti
s Poskytnutými údajmi a Koncesionár preberá plnú zodpovednosť za realizáciu Projektu,
vhodnosť a adekvátnosť projektov (vrátane Existujúceho projektu) a ostatných informácií, ktoré
mu boli poskytnuté. Verejný obstarávateľ nezodpovedá Koncesionárovi za žiadnu nepresnosť,
neúplnosť alebo nevhodnosť Poskytnutých údajov alebo ich neadekvátnosť na akýkoľvek účel,
pokiaľ nie je táto skutočnosť výslovne uvedená v tejto Zmluve ako Kompenzačná udalosť.

7.4 Skutočnosť, že Verejný obstarávateľ vedel o akejkoľvek záležitosti alebo ju odsúhlasil,
nevylučuje uplatnenie akýchkoľvek nárokov alebo podanie žalôb zo strany Verejného
obstarávateľa voči Koncesionárovi, ktoré by inak Verejný obstarávateľ v zmysle tejto Zmluvy
mal alebo mohol podať. Bez ohľadu na všeobecnosť tohto článku 7.4, pokiaľ Verejný
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obstarávateľ odsúhlasil uzatvorenie Dokumentu Projektu alebo Zmluvy o financovaní alebo ich
zmenu, konkrétny úkon alebo sa výslovne písomne vzdal uplatnenia niektorého ustanovenia,
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený vzniesť a ani nevznesie nárok voči Koncesionárovi
výhradne na základe toho, že Koncesionár podnikol odsúhlasené kroky alebo úkony alebo
v súvislosti s akýmkoľvek ustanovením, ktorého sa Verejný obstarávateľ výslovne písomne
vzdal.

8. Dokumentácia a súčinnosť

8.1 Dokumenty Projektu

Koncesionár sa zaväzuje plniť svoje povinnosti a dodržiavať všetky ustanovenia v súlade
s Dokumentmi Projektu a je povinný:

8.1.1 zdržať sa všetkých úkonov (prípadne neopomenúť vykonať žiadne úkony), v dôsledku
ktorých by došlo k ukončeniu (či už odstúpením, výpoveďou alebo inak) alebo zmene
ktoréhokoľvek Dokumentu Projektu alebo jeho časti,

8.1.2 nevzdať sa svojich práv z Dokumentov Projektu ani ich uplatňovania, pokiaľ by to malo
podstatný nepriaznivý vplyv na Verejného obstarávateľa,

8.1.3 zdržať sa vykonania alebo udelenia súhlasu s akoukoľvek zmenou akéhokoľvek
Dokumentu Projektu, pokiaľ by to malo podstatný nepriaznivý vplyv na Verejného
obstarávateľa,

8.1.4 zdržať sa toho, aby sa vo významnej miere odchýlil od svojich povinností, (alebo sa
vzdal alebo pripustil stratu práv v podstatnej miere), a zabezpečiť, aby sa ktorákoľvek z
protistrán Dokumentov Projektu zdržala toho, aby sa vo významnej miere odchýlila od
svojich povinností (alebo od nich upustila alebo pripustila stratu práv v podstatnej miere)
v zmysle Dokumentov Projektu, a zdržať sa toho, aby uzatvoril (alebo umožnil, aby
akákoľvek iná osoba uzatvorila) akúkoľvek dohodu nahrádzajúcu všetky alebo niektoré
časti Dokumentov Projektu (alebo inak majúcu podstatný nepriaznivý vplyv na výklad
Dokumentov Projektu),

a to v rozsahu:

(a) v akom by takéto konanie spôsobilo alebo mohlo spôsobiť neschopnosť Koncesionára
plniť záväzky a povinnosti podľa tejto Zmluvy alebo zvýšenie záväzkov (vrátane
Podmienených finančných záväzkov) Verejného obstarávateľa v zmysle tejto Zmluvy,
alebo

(b) ak ide o subdodávateľskú zmluvu, v akom Verejný obstarávateľ neudelil súhlas
s výmenou, alternatívnym návrhom alebo úkonom týkajúcim sa plnenia príslušných
záväzkov v zmysle článku 4,

vyššie uvedené neplatí pokiaľ navrhovaný postup (a akákoľvek príslušná dokumentácia), bol
predložený Verejnému obstarávateľovi na preskúmanie a Verejný obstarávateľ k nemu
nevzniesol žiadne námietky do dvadsiatich (20) Pracovných dní od jeho prijatia alebo v rámci
kratšej lehoty dohodnutej medzi Zmluvnými stranami. Verejný obstarávateľ je oprávnený podať
námietky iba v odôvodnených prípadoch.
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8.2 Doručenie zmien Verejnému obstarávateľovi

Koncesionár doručí Verejnému obstarávateľovi do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa ich
uzavretia originály alebo notársky overené kópie všetkých zmlúv, dodatkov a iných dokumentov,
ktorými sa menia alebo rušia Dokumenty Projektu alebo Zmluvy o financovaní, ako aj všetkých
nových Dokumentov Projektu a Zmluvy o financovaní, ktoré uzavrel.

8.3 Súčinnosť medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom

8.3.1 Koncesionár a Verejný obstarávateľ sa zaväzujú vynaložiť všetko potrebné úsilie na
vytvorenie procesov, vzťahov a prostredia, ktoré podporia úspech Projektu a ktoré budú
umožňovať inováciu a štruktúrovaný, plánovaný a dobre zorganizovaný nepretržitý
pokrok.

8.3.2 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že nebude brániť, a zabezpečí, aby ani Subjekty na
strane Verejného obstarávateľa nebránili, Koncesionárovi v plnení jeho záväzkov podľa
tejto Zmluvy, pričom však bude braný ohľad na (a) interaktívnu povahu činnosti
Verejného obstarávateľa, Subjektov na strane Verejného obstarávateľa a Koncesionára a
(b) iné činnosti alebo aktivity vykonávané Verejným obstarávateľom alebo Subjektom na
strane Verejného obstarávateľa na Stavenisku na účely predpokladané touto Zmluvou
a na akékoľvek zákonné povinnosti alebo funkcie Verejného obstarávateľa alebo
Subjektov na strane Verejného obstarávateľa.

8.3.3 Koncesionár berie na vedomie, že Verejný obstarávateľ, Subjekty na strane Verejného
obstarávateľa alebo Zainteresované strany si budú vyžadovať prístup k Stavenisku na
účely plnenia jeho/ich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo Právneho predpisu, a
Koncesionár sa zaväzuje Verejnému obstarávateľovi, že nebude úmyselne brániť
Verejnému obstarávateľovi, Subjektom na strane Verejného obstarávateľa alebo
Zainteresovanej osobe pri plnení jeho/ich povinností podľa Zmluvy alebo Právneho
predpisu.

8.3.4 Ak je Koncesionár povinný vykonať akýkoľvek úkon v zmysle tejto Zmluvy, ktorý môže
vykonať iba Verejný obstarávateľ, Verejný obstarávateľ súhlasí s tým, že vykoná takéto
kroky v rámci svojich kompetencií, a to tak, že tieto úkony vykoná sám v mene
Koncesionára alebo udelí Koncesionárovi splnomocnenie, ktoré oprávni Koncesionára
udeliť ďalšie splnomocnenie na rovnaký účel a v rovnakom rozsahu ktorémukoľvek
Subjektu na strane Koncesionára, ak to povaha veci dovoľuje, alebo iné oprávnenie, ktoré
umožní Koncesionárovi tento úkon vykonať, za predpokladu, že Verejný obstarávateľ je
oprávnený tento úkon vykonať alebo takéto splnomocnenie či iné oprávnenie udeliť,
pričom takýto úkon bude vykonaný na náklady a riziko Koncesionára.

8.3.5 Koncesionár splní všetky primerané požiadavky Verejného obstarávateľa podľa tohto
článku 8.3 čo najskôr ako to bude možné a v každom prípade v primeranej lehote
uvedenej v žiadosti Verejného obstarávateľa.

8.4 Zmeny Zmlúv o financovaní

8.4.1 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa nesmie Koncesionár
meniť Zmluvy o financovaní, ukončiť alebo sa v podstatnej miere odchýliť od svojich
záväzkov (alebo v podstatnej miere sa vzdať, neuplatniť alebo nevymáhať svoje práva
ktoré môže mať) v zmysle ktorejkoľvek Zmluvy o financovaní alebo prevziať akékoľvek
iné financovanie okrem financovania uvedeného v Zmluvách o financovaní alebo
financovania od Akcionárov, alebo uzatvoriť akékoľvek nové Zmluvy o financovaní; to
všetko v rozsahu, v ktorom by takéto konanie malo podstatný nepriaznivý vplyv na
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záujmy Verejného obstarávateľa. Súhlas Verejného obstarávateľa nesmie byť
bezdôvodne odopretý alebo zadržaný s výnimkami uvedenými v článku 8.4.2 nižšie.

8.4.2 Súhlas Verejného obstarávateľa podľa článku 8.4.1 sa nebude považovať za bezdôvodne
odopretý alebo zadržaný, ak je možné odôvodnene očakávať, že taká zmena, odchýlenie
sa, vzdanie sa, neuplatnenie alebo prijatie financovania môže zvýšiť záväzky (vrátane
Podmienených finančných záväzkov), rozšíriť povinnosti Verejného obstarávateľa alebo
mať podstatný nepriaznivý vplyv na:

(a) schopnosť Koncesionára plniť povinnosti vyplývajúce z Dokumentov Projektu, alebo

(b) schopnosť Koncesionára prijať záväzky z Refinancovania.

8.4.3 Verejný obstarávateľ je povinný sa vyjadriť k akejkoľvek žiadosti Koncesionára
o udelenie súhlasu podľa článku 8.4.1 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia
požiadavky Verejným obstarávateľom. Prijatie iného financovania ako financovania na
základe Zmlúv o financovaní alebo od Akcionárov bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Verejného obstarávateľa a akékoľvek zmeny Zmlúv o financovaní, ktoré vopred
Verejný obstarávateľ neodsúhlasil, predstavujú Porušenie zmluvy na strane Koncesionára
a s výnimkou článku 8.4 tejto Zmluvy nie sú voči Verejnému obstarávateľovi účinné
podľa tejto Zmluvy a Priamej zmluvy.

8.4.4 Bez ohľadu na článok 8.4.1, súhlas Verejného obstarávateľa nebude potrebný na vzdanie
sa akejkoľvek podmienky alebo prekážky čerpania prostriedkov podľa Zmlúv
o financovaní. Koncesionár je povinný upovedomiť Verejného obstarávateľa o
akomkoľvek vzdaní sa práv v súvislosti s podmienkou alebo prekážkou čerpania
prostriedkov do piatich (5) Pracovných dní od príslušného čerpania.

8.5 Refinancovanie

8.5.1 Koncesionár sa zaväzuje získať predchádzajúci písomný súhlas Verejného obstarávateľa,
ktorý nebude bezdôvodne odopretý alebo zadržaný, na každé Kvalifikované
refinancovanie a obidve Zmluvné strany, budú vždy konať v dobrej viere s ohľadom na:

(a) akékoľvek Refinancovanie alebo

(b) akékoľvek prípadné alebo navrhnuté Kvalifikované refinancovanie v zmysle článku 8.5.

8.5.2 Koncesionár je povinný bezodkladne poskytnúť Verejnému obstarávateľovi všetky
podrobnosti o každom navrhovanom Kvalifikovanom refinancovaní vrátane kópie
navrhovaného finančného modelu, ktorý sa naň vzťahuje (ak existuje), a podklady pre
stanovenie predpokladov a predpoklady použité v navrhovanom finančného modeli.
Verejný obstarávateľ (pred, počas a kedykoľvek po každom Refinancovaní) má
neobmedzené práva skontrolovať každý finančný model a dokumentáciu použitú v
súvislosti s týmto Refinancovaním (bez ohľadu na to, či je dané Refinancovanie
Kvalifikovaným refinancovaním alebo nie).

9. Zástupcovia Zmluvných strán

9.1 Zástupca Verejného obstarávateľa

9.1.1 Zástupca Verejného obstarávateľa je osoba oprávnená konať za Verejného obstarávateľa
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
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9.1.2 Zástupcom Verejného obstarávateľa je minister dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky alebo iná osoba, ktorú Verejný obstarávateľ vymenuje na
základe tohto článku 9.1.

9.1.3 Zástupca Verejného obstarávateľa je oprávnený splnomocniť inú osobu, aby zastupovala
Verejného obstarávateľa v určenom rozsahu, a je povinný informovať Koncesionára
o takomto splnomocnení bez zbytočného odkladu. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto
Zmluvy odkazuje na Zástupcu Verejného obstarávateľa, takýto odkaz platí aj pre takto
splnomocnenú osobu.

9.1.4 Verejný obstarávateľ je oprávnený kedykoľvek vymeniť Zástupcu Verejného
obstarávateľa, pričom takáto výmena bude účinná doručením oznámenia o výmene
Koncesionárovi.

9.1.5 Konanie alebo pokyny Zástupcu Verejného obstarávateľa v rozsahu, v ktorom sú
predpokladané touto Zmluvou, sa považujú za konanie alebo pokyny Verejného
obstarávateľa, pokiaľ Verejný obstarávateľ vopred Koncesionárovi neoznámi, že
konkrétne konanie alebo pokyn nie sú konaním alebo pokynom Verejného obstarávateľa.

9.1.6 Ak sa podľa tejto Zmluvy vyžaduje poskytnutie informácie alebo dokumentu Verejnému
obstarávateľovi, má sa za to, že takýto dokument alebo informácia má byť poskytnutá
Zástupcovi Verejného obstarávateľa, pokiaľ Zástupca Verejného obstarávateľa neoznámi
Koncesionárovi inú osobu na prijatie takejto informácie alebo dokumentu.

9.2 Zástupca Koncesionára

9.2.1 Zástupca Koncesionára je osoba oprávnená konať za Koncesionára v súvislosti s plnením
tejto Zmluvy.

9.2.2 Zástupcom Koncesionára je [bude doplnené v čase Finančného uzavretia] alebo iná
osoba, ktorú Koncesionár vymenuje na základe článku 9.2.

9.2.3 Koncesionár je oprávnený prostredníctvom písomného oznámenia Verejnému
obstarávateľovi vymeniť Zástupcu Koncesionára, pričom oznámenie musí byť
Verejnému obstarávateľovi doručené aspoň desať (10) Pracovných dní vopred.

9.2.4 Konanie alebo pokyny Zástupcu Koncesionára v rozsahu, v ktorom sú predpokladané
touto Zmluvou, sa považujú za konanie alebo pokyny Koncesionára, pokiaľ Koncesionár
vopred Verejnému obstarávateľovi neoznámi, že konkrétne konanie alebo pokyn nie sú
konaním alebo pokynom Koncesionára.

9.3 Kľúčové osoby

Koncesionár a podľa okolností Prví Subdodávatelia sú povinní vymenovať Kľúčové osoby.
Bezprostredne potom, ako ktorákoľvek Kľúčová osoba prestane vykonávať svoju činnosť
z dôvodu úmrtia, vážnej choroby alebo vzdania sa funkcie a predtým, ako prestane vykonávať
svoju činnosť vo všetkých ostatných prípadoch, Koncesionár a podľa okolností Prví
Subdodávatelia je/sú povinný/-í získať súhlas Verejného obstarávateľa s vymenovaním novej
Kľúčovej osoby. Konajúc primerane, Verejný obstarávateľ je oprávnený odoprieť udelenie svojho
súhlasu v prípade, ak navrhovaná osoba nemá vhodnú kvalifikáciu alebo dostatočné skúsenosti na
výkon takejto činnosti. Ak Verejný obstarávateľ k návrhu novej Kľúčovej osoby nepredloží
žiadnu pripomienku alebo námietku v lehote desiatich (10) Pracovných dní, má sa za to, že
s vymenovaním navrhovanej Kľúčovej osoby súhlasí.
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Časť 2 Majetok

10. Vlastníctvo a používanie majetku

10.1 Stavenisko

10.1.1 Verejný obstarávateľ odovzdá Poskytnuté pozemky Koncesionárovi v deň alebo pred
Dňom účinnosti zmluvy.

10.1.2 Verejný obstarávateľ odovzdá Koncesionárovi:

(a) nadobudnuté Potrebné pozemky do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa prijatia
žiadosti Koncesionára, pričom však takúto žiadosť nesmie Koncesionár podať predtým,
ako Verejný obstarávateľ nadobudne požadované Potrebné pozemky (pod nadobudnutím
sa pre účely tohto článku považuje aj získanie iných práv postačujúcich pre realizáciu
stavebných prác Koncesionárom pre účely tejto Zmluvy),

(b) Potrebné pozemky potrebné pre konkrétny Samostatný úsek do piatich (5) Pracovných
dní pred očakávaným dňom vydania stavebného povolenia pre príslušný Samostatný
úsek,

(c) všetky Potrebné pozemky najneskôr 30. septembra 2016, s výnimkou Pozemkov pre
niektoré kompenzačné opatrenia, ktoré budú odovzdané do 31. decembra 2016,
a Pozemkov pre Vybrané inžinierske siete, ktoré budú odovzdané do 31. mája 2017.

10.1.3 Verejný obstarávateľ sprístupní Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky
Koncesionárovi a umožní mu ich nerušené užívanie pre účely tejto Zmluvy po celú dobu
potrebnú pre plnenie povinností Koncesionára podľa tejto Zmluvy. Porušenie tohto
článku zo strany Verejného obstarávateľa (vrátane existencie a výkonu práv tretích osôb,
ktoré neumožňujú nerušené využívanie Poskytnutých pozemkov a Potrebných pozemkov
pre účely podľa tejto Zmluvy) bude predstavovať Kompenzačnú udalosť. Zmluvné strany
potvrdia odovzdanie pozemkov podpísaním odovzdávacieho protokolu.

10.1.4 Vlastnícke práva alebo iné práva k Poskytnutým pozemkom a Potrebným pozemkom
v celom rozsahu zostávajú Verejnému obstarávateľovi (alebo Subjektu na strane
Verejného obstarávateľa). Verejný obstarávateľ súhlasí, že počas Doby trvania zmluvy
neprevedie alebo inak nescudzí Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky (s výnimkou
prevodov na Subjekty na strane Verejného obstarávateľa) alebo akúkoľvek ich časť alebo
podiel na nich inak ako v súlade s touto Zmluvou.

10.1.5 Náklady a výdavky na nadobudnutie a vyvlastnenie všetkých pozemkov tvoriacich
Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky a poskytnutie práv Koncesionárovi v súlade s
týmto článkom 10 bude znášať Verejný obstarávateľ. Pokiaľ nie je v Zmluve ďalej
uvedené inak, po odovzdaní pozemkov v súlade s týmto článkom 10 akékoľvek náklady
a výdavky administratívneho charakteru, ktoré vznikli v súvislosti s týmito pozemkami,
bude znášať Koncesionár. Verejný obstarávateľ bude znášať všetky majetkové a podobné
dane, ktoré sú splatné v súvislosti s vlastníctvom Staveniska alebo Projektovej cestnej
komunikácie.

10.1.6 Koncesionár sa zaväzuje, že nebude Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky využívať
na iné účely okrem realizácie Projektu v súlade s príslušnými Právnymi predpismi a
podmienkami tejto Zmluvy.
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10.1.7 Za podmienok uvedených v tejto Zmluve odovzdá Koncesionár v Deň ukončenia
Poskytnuté pozemky a Potrebné pozemky Verejnému obstarávateľovi v súlade s článkom
36 a 38.3.

10.1.8 Koncesionár je povinný  odovzdať Verejnému obstarávateľovi (i) tú časť pozemkov,
ktorá bola nevyhnutná výlučne na vykonanie Vyvolaných úprav, najneskôr do desiatich
(10) Pracovných dní odo dňa odovzdania Vyvolaných úprav, (ii) tú časť Poskytnutých
pozemkov a Potrebných pozemkov, ktoré predstavovali dočasné pozemky pre vykonanie
Prác bezodkladne po dokončení príslušných Prác. Časť pozemkov, ktorú Koncesionár
odovzdá Verejnému obstarávateľovi, sa odo dňa tohto odovzdania nepovažuje za súčasť
Staveniska.

10.2 Dodatočné pozemky a Osobitné pozemky

10.2.1 Pokiaľ Koncesionár okrem Staveniska požaduje akékoľvek Dodatočné pozemky na účely
splnenia akýchkoľvek svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy, ktoré sa následne stanú
súčasťou Projektovej cestnej komunikácie alebo Vyvolaných úprav, je povinný
nadobudnúť tieto Dodatočné pozemky na svoje vlastné náklady a nebezpečenstvo v
zastúpení a v mene Verejného obstarávateľa, a to až po predchádzajúcom písomnom
súhlase Verejného obstarávateľa, pričom Verejný obstarávateľ nemôže odmietnuť udeliť
súhlas so získaním Dodatočných pozemkov, pokiaľ a v rozsahu, v akom Nezávislý dozor
potvrdí, že takéto Dodatočné pozemky sú potrebné na splnenie záväzkov Koncesionára
podľa tejto Zmluvy. V prípade, že Verejný obstarávateľ nepredloží žiadnu pripomienku
alebo námietku do dvadsiatich (20) Pracovných dní, súhlas Verejného obstarávateľa s
nadobudnutím týchto Dodatočných pozemkov na vlastné náklady a nebezpečenstvo
Koncesionára sa bude považovať za udelený. Verejný obstarávateľ nebude znášať žiadne
náklady súvisiace s nadobudnutím Dodatočných pozemkov a Koncesionárovi udelí
plnomocenstvo na účely zabezpečenia procesu nadobudnutia Dodatočných pozemkov
v prospech Verejného obstarávateľa. V prípade, že Koncesionár nie je schopný
nadobudnúť Dodatočné pozemky z dôvodu, že sa s ich vlastníkom nedokáže dohodnúť
v primeranej lehote, Verejný obstarávateľ poskytne súčinnosť s vyvlastnením týchto
Dodatočných pozemkov potrebných k technickým riešeniam, za podmienky, že
Koncesionár získal zmenu Existujúceho územného rozhodnutia v ktorom sú uvedené
Dodatočné pozemky.

10.2.2 Po tom, ako Koncesionár nadobudne Dodatočné pozemky, budú sa tieto Dodatočné
pozemky považovať za súčasť Staveniska na všetky účely tejto Zmluvy a budú
vlastníctvom Verejného obstarávateľa pred podaním žiadosti o Kolaudačné rozhodnutie
(alebo alternatívne pred podaním žiadosti pre vydanie Povolenia na predčasné užívanie)
alebo v Deň ukončenia (podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr).

10.2.3 V prípade, že Koncesionár bude vyžadovať dočasný prístup k Osobitným pozemkom za
účelom splnenia povinností podľa tejto Zmluvy, je povinný nadobudnúť tieto práva
alebo zabezpečiť si prístup k Osobitným pozemkom na vlastné náklady
a nebezpečenstvo. Koncesionár je povinný informovať Verejného obstarávateľa ihneď po
tom, čo nadobudol práva, alebo si zabezpečil prístup k takýmto Osobitným pozemkom.
Po tom, ako Koncesionár nadobudne práva k Osobitným pozemkom, budú sa tieto
Osobitné pozemky považovať za súčasť Staveniska na všetky účely tejto Zmluvy, ak nie
je uvedené inak.

10.2.4 Koncesionár sa zaväzuje, že po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo oprávnenia na
prístup k Osobitným pozemkom prevedie v Deň ukončenia tie vlastnícke práva alebo
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oprávnenia na prístup k Osobitným pozemkom na Verejného obstarávateľa, ktoré bude
v tom čase mať.

10.2.5 Za podmienok uvedených v tejto Zmluve odovzdá Koncesionár v Deň ukončenia
Dodatočné pozemky a Osobitné pozemky v súlade s článkom 36 a 38.3.

11. Užívanie

11.1 Odpočívadlá a Strediská správy a údržby

11.1.1 Odpočívadlá a Strediská správy a údržby budú súčasťou Projektovej cestnej komunikácie
a stavba, prevádzka a údržba týchto zariadení bude tvoriť súčasť Prác a Služieb.

11.1.2 Pri dodržaní podmienok článkov 11.2 a 11.3 je Koncesionár oprávnený umožniť tretím
osobám odplatné užívanie časti Odpočívadiel.

11.1.3 V súvislosti so Strediskami správy a údržby je Koncesionár povinný:

(a) dodržať všetky Požiadavky Príslušných inštitúcií a

(b) spolupracovať vo všetkých ohľadoch s Príslušnými inštitúciami v súlade s Postupmi
spolupráce.

11.2 Právo na výnosy z prenájmu

V rozsahu, v akom je to prípustné v zmysle Právnych predpisov, je Koncesionár oprávnený
využívať Projektovú cestnú komunikáciu na získavanie ďalších výnosov navyše k Jednotkovej
platbe (s výnimkou mýta). Akékoľvek návrhy na získavanie výnosov z Projektovej cestnej
komunikácie sú podmienené súhlasom Verejného obstarávateľa.

11.3 Prenájom

Pokiaľ sa Koncesionár rozhodne umožniť tretím osobám užívanie častí Odpočívadiel, môže ich
Koncesionár prenajať tretím osobám s predchádzajúcim súhlasom Verejného obstarávateľa, ktorý
nebude bezdôvodne odopretý alebo zadržaný. Akákoľvek zmluva o prenájme, ktorú Koncesionár
uzatvorí v súvislosti s akýmkoľvek Odpočívadlom, zostane v platnosti aj po ukončení platnosti
tejto Zmluvy a bude prevedená na Verejného obstarávateľa pri ukončení platnosti tejto Zmluvy.

11.4 Vecné bremená na účely inžinierskych stavieb

11.4.1 Ak v prípade umiestnenia inžinierskej stavby v Projektovej cestnej komunikácii vznikne
zákonné vecné bremeno, nárok na odplatu v zmysle Právnych predpisov prináleží
Verejnému obstarávateľovi, pričom článok 11.2 sa nepoužije.

11.4.2 Ak sa bude pre potreby umiestnenia inžinierskej stavby v Projektovej cestnej
komunikácii zriaďovať zmluvné vecné bremeno, Koncesionár bude oprávnený uzatvoriť
takúto zmluvu v mene Verejného obstarávateľa len s predchádzajúcim písomným
súhlasom Verejného obstarávateľa, ktorý nebude bezdôvodne odopretý alebo zadržaný.
Verejný obstarávateľ udelí súhlas alebo predloží svoje pripomienky alebo námietky do
dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia žiadosti od Koncesionára. V prípade, že
Verejný obstarávateľ nepredloží žiadnu pripomienku alebo námietku do dvadsiatich (20)
Pracovných dní, súhlas Verejného obstarávateľa s uzavretím príslušnej zmluvy o zriadení
vecného bremena sa bude považovať za udelený. So ziskom vyplývajúcim zo zriadenia
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vecného bremena sa bude nakladať v súlade s osobitnou dohodou medzi zmluvnými
stranami, ktorá bude v súlade s príslušnými Právnymi predpismi.

Časť 3 Výstavba

12. Stavenisko a podložie

12.1 Prieskum Staveniska

12.1.1 Bez toho, aby tým bolo dotknuté oprávnenie Koncesionára podľa článku 10.1 a článku
10.2, Koncesionár týmto vyhlasuje, že:

(a) v rozsahu, v akom je to možné, vykonal k svojej spokojnosti vizuálnu prehliadku
a kontrolu Staveniska a jeho okolia a ak to je relevantné, existujúcich stavieb alebo diel
na, v, pod, cez alebo nad Staveniskom alebo tých, ktoré majú slúžiť na výstavbu
akéhokoľvek stavebného objektu, technologického podsystému alebo kompenzačných
opatrení,

(b) sa oboznámil a ubezpečil o klimatických, hydrologických, geologických, ekologických a
všeobecných podmienkach Staveniska a jeho prostredia, type podložia vrátane
podzemných podmienok bez ohľadu na to, či boli predvídateľné alebo nie, a o pôde, tvare
a type Staveniska, riziku ujmy na zdraví alebo vzniku škôd na majetku susediaceho alebo
ovplyvňujúceho Stavenisko a užívateľov tohto majetku, type materiálov (či už
prírodných alebo iných), ktoré majú byť vyťažené, a s charakterom Projektu, Prác,
prevádzky a materiálov potrebných pre Projekt,

(c) sa ubezpečil o:

(i) komunikáciách a prístupe na a cez Stavenisko a dostatočnosti prístupových práv
uvedených v článku 10.1 udelených na tieto účely a

(ii) o opatreniach a časoch a postupoch Prác potrebných na to, aby sa predišlo
zasahovaniu do alebo ohrozeniu záujmov tretích osôb, či už súkromných alebo
verejných.

12.1.2 Verejný obstarávateľ nezodpovedá Koncesionárovi za žiadnu nepresnosť, neúplnosť
a/alebo neprimeranosť alebo nevhodnosť akéhokoľvek prieskumu poskytnutého
Verejným obstarávateľom Koncesionárovi na daný účel, pokiaľ nie je táto skutočnosť
výslovne uvedená v tejto Zmluve ako Kompenzačná udalosť. Koncesionár ubezpečuje
Verejného obstarávateľa a vyhlasuje, že vykonal svoju vlastnú analýzu a kontrolu
všetkých prieskumov a že sa presvedčil o ich správnosti, úplnosti, vhodnosti na daný účel
a odbornosti jeho autorov, o výsledkoch a metodike a že sa Koncesionár nezbavuje
akejkoľvek z povinností podľa tejto Zmluvy, ani nie je oprávnený vzniesť nárok voči
Verejnému obstarávateľovi na základe nesprávnosti, nepresnosti, neúplnosti, nevhodnosti
a nedostatočnosti týchto prieskumov.

13. Archeologické nálezy a nálezy Munície

13.1 V prípade, že na Stavenisku budú objavené akékoľvek Archeologické nálezy alebo nálezy
Munície po dátume, kedy Verejný obstarávateľ odovzdal Stavenisko Koncesionárovi, alebo sa
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prieskumy Archeologických nálezov a/alebo Munície začali pred uzatvorením tejto Zmluvy a
neboli dokončené v čase odovzdania Staveniska, Koncesionár a Subdodávateľ stavby u ktorého
zabezpečí tieto kroky Koncesionár:

13.1.1 vykoná všetky kroky vyžadované Právnym predpisom v súvislosti s Archeologickými
nálezmi a/alebo nálezmi Munície,

13.1.2 ak sa rozhodne poslať oznámenie podľa článku 27, poskytne Verejnému obstarávateľovi
oznámenia, ktoré zaslal Príslušnej inštitúcii v súlade s Právnym predpisom, zároveň
s takýmto oznámením,

13.1.3 podnikne také kroky, ktoré môže Príslušná inštitúcia vyžadovať v súlade s Právnym
predpisom, ktoré môžu zahŕňať aj zastavenie a nevykonávanie akýchkoľvek činností,
ktoré by mohli brániť odkrývaniu Archeologických nálezov alebo nálezov Munície alebo
by mohli akýmkoľvek spôsobom poškodiť Archeologické nálezy a nálezy Munície
(podľa okolností), a

13.1.4 podnikne potrebné kroky na zachovanie Archeologických nálezov alebo nálezov Munície
na rovnakom mieste a v rovnakom stave, v akom boli objavené.

13.2 Kontrola a plán činností

13.2.1 Verejný obstarávateľ, Príslušná inštitúcia a akákoľvek osoba konajúca v ich mene je
oprávnená vstupovať na Stavenisko za účelom kontroly akýchkoľvek Archeologických
nálezov alebo nálezov Munície, vyhotovenia plánu zaobchádzania s Archeologickými
nálezmi a nálezmi Munície a/alebo akýchkoľvek súvisiacich výkopových prác a
Koncesionár poskytne primeranú súčinnosť Verejnému obstarávateľovi, Príslušnej
inštitúcii a/alebo osobe konajúcej v ich mene vrátane poskytnutia svojich pracovných síl
a vybavenia.

13.2.2 Koncesionár sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky uvedené v rozhodnutiach/
vyjadreniach/ výzvach/ stanoviskách Príslušnej inštitúcie. Výkopy budú realizované pod
dohľadom a za účasti Verejného obstarávateľa, Príslušnej inštitúcie a/alebo osoby
konajúcej v ich mene.

13.3 Úľavy

13.3.1 Koncesionár sa zaväzuje vynaložiť a tiež sa zaväzuje zabezpečiť, aby Subdodávateľ
stavby vynaložil primerané úsilie, aby nebolo potrebné žiadne predĺženie lehoty na
dokončenie Prác (napr. zmenou Harmonogramu alebo iným spôsobom) v dôsledku
výkopových prác v súvislosti s Archeologickými nálezmi alebo nálezmi Munície, ktoré
boli objavené pred alebo počas Doby výstavby.

13.3.2 V prípade, ak v dôsledku odstraňovacích alebo iných potrebných prác vykonávaných
v súvislosti s nálezmi Munície objavenými pred odovzdaním Staveniska (pokiaľ neboli
tieto práce ukončené pred odovzdaním Staveniska) alebo po odovzdaní Staveniska dôjde
k omeškaniu Prác, táto skutočnosť bude Kompenzačnou udalosťou.

13.3.3 Koncesionár potvrdzuje, že vo vzťahu k Archeologickým nálezom mu boli v rámci
Existujúcich poskytnutých údajov poskytnuté priebežné správy z predstihových
archeologických výskumov a s tým súvisiace dokumenty týkajúce sa najmä ale nielen
rozsahu a umiestnenia lokalít, v ktorých sa počíta s plošným odkryvom v rámci
archeologického výskumu, ako aj očakávaný časový rozsah prác prislúchajúcich danej
lokalite. V dôsledku Existujúcich poskytnutých údajov môžu Kompenzačnú udalosť
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predstavovať len prípady kedy (i) skutočný rozsah archeologického výskumu bude väčší
ako je  rozsah archeologického výskumu uvedený čl. 4.3 Prílohy 1 k Prílohe č. 2 Zmluvy
pre príslušný Samostatný úsek, alebo (ii) archeologický výskum bude vyžadovať
podstatne dlhší čas, ako bol na základe dostupných informácií  predpokladaný a uvedený
v čl. 4.3 Prílohy 1 k Prílohe č. 2 Zmluvy pre príslušný Samostatný úsek, pričom
Nezávislý dozor po diskusii s Príslušnou inštitúciou potvrdí, že také práce nemohli byť
dokončené pri vynaložení primeraného úsilia v predpokladanom čase podľa čl. 4.3
Prílohy 1 k Prílohe č. 2.

13.3.4 Bez ohľadu na objavenie akýchkoľvek Archeologických nálezov alebo nálezov Munície,
je Koncesionár povinný nepretržite a bez zbytočného odkladu plniť všetky svoje ostatné
povinnosti podľa tejto Zmluvy vrátane pokračovania v realizácii všetkých ostatných Prác.

13.4 Vlastníctvo Archeologických nálezov a Munície

Všetky Archeologické nálezy a nálezy Munície sú výlučne vlastníctvom Slovenskej republiky.

14. Požiadavky týkajúce sa životného prostredia a Potrebné povolenia

14.1 Koncesionár sa zaväzuje počas celej Doby trvania zmluvy v plnom rozsahu dodržiavať
nasledujúce požiadavky uvedené v:

14.1.1 príslušných Právnych predpisoch týkajúcich sa životného prostredia, ktoré sú platné a
účinné v Slovenskej republike,

14.1.2 akýchkoľvek povoleniach, podmienkach a požiadavkách týkajúcich sa životného
prostredia vydaných v súvislosti s Prácami nachádzajúcich sa v stanoviskách o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Existujúcich územných rozhodnutiach,
Stavebných povoleniach alebo v akýchkoľvek Potrebných povoleniach,

14.1.3 akýchkoľvek povoleniach, záväzných stanoviskách, pokynoch alebo súhlasoch
týkajúcich sa životného prostredia, ktoré vydala Príslušná inštitúcia k Projektu (alebo
jeho časti), a

14.1.4 akýchkoľvek požiadavkách ekologického charakteru obsiahnutých v Požiadavkách
Verejného obstarávateľa.

(„Požiadavky týkajúce sa životného prostredia“).

14.2 Koncesionár sa zaväzuje zamestnať alebo inak zazmluvniť Manažéra životného prostredia
s vhodnou odbornou kvalifikáciou pre potreby poskytovania poradenstva a koordinovania
všetkých otázok týkajúcich sa životného prostredia počas Doby trvania zmluvy. Koncesionár
podľa potreby zamestná tiež iných odborníkov na životné prostredie s vhodnou odbornou
kvalifikáciou, ktorí budú poskytovať podporu Manažérovi životného prostredia.

14.3 Prevencia

Bez toho, aby tým bolo dotknuté ustanovenie článku 14.1, sa Koncesionár zaväzuje okrem iného
vždy:

14.3.1 zabezpečiť, aby Koncesionár a Prví Subdodávatelia používali primerané prostriedky v
súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa, aby zabránili (pokiaľ je to možné) a
inak aspoň minimalizovali akékoľvek znečistenie životného prostredia počas
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projektovania, výstavby, financovania a/alebo prevádzky Projektovej cestnej
komunikácie a Vyvolaných úprav a

14.3.2 zabezpečiť, aby Koncesionár, Subdodávateľ stavby a jeho subdodávatelia používali
výbušniny pri realizácii Prác a ťažobných prác, len pokiaľ je to absolútne nevyhnutné, a
to po získaní príslušného Potrebného povolenia.

14.4 Uvedenie do pôvodného stavu

Bez toho aby boli dotknuté ustanovenia článku 14.1 sa Koncesionár zaväzuje vždy zabezpečiť,
aby on, Subdodávateľ stavby a jeho subdodávatelia po dokončení Prác uviedli zostávajúcu časť
Staveniska (s výnimkou Vyvolaných úprav) alebo iné plochy zariadenia Staveniska alebo plochy,
na ktorých sa nachádzalo vybavenie a zariadenia potrebné na realizáciu Prác, ako aj všetky iné
plochy používané Koncesionárom do pôvodného stavu, do stavu obdobného pôvodnému stavu
alebo stavu podľa Požiadaviek Verejného obstarávateľa.

14.5 Potrebné povolenia

14.5.1 S ohľadom na článok 7, Koncesionár potvrdzuje, že mu Verejný obstarávateľ poskytol
Existujúce územné rozhodnutia, ktoré boli súčasťou Existujúcich poskytnutých údajov.

14.5.2 S výnimkou Existujúcich územných rozhodnutí a Stavebných povolení (v rozsahu
uvedenom nižšie) je Koncesionár zodpovedný za získanie všetkých ostatných Potrebných
povolení a za zabezpečenie potrebných zmien všetkých Potrebných povolení (pre
vylúčenie pochybností vrátane Existujúcich územných rozhodnutí a Stavebných
povolení).

14.5.3 Verejný obstarávateľ poskytne primeranú súčinnosť Koncesionárovi pri získavaní
Potrebných povolení, avšak žiadne ustanovenie tohto článku 14.5 nie je možné
považovať za záväzok Verejného obstarávateľa zabezpečiť, že Koncesionár Potrebné
povolenie získa.

14.6 Poskytnutie Stavebných povolení

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť Koncesionárovi Stavebné povolenia v nasledovných
termínoch:

(a) Stavebné povolenia na Úseky č. 4 a 5, v rozsahu projektu predpokladanom v Existujúcich
územných rozhodnutiach a so zmenami identifikovanými v DSP v Existujúcich
poskytnutých údajoch, najneskôr do 31. júla2016,

(b) Stavebné povolenie na Úsek č. 1, v rozsahu projektu predpokladanom v Existujúcich
územných rozhodnutiach a so zmenami vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie
v stupni pre stavebné povolenie v rozsahu predloženom v rámci Existujúcich
poskytnutých údajoch a v rozsahu zmien, ktoré vyplynú z prerokovania DSP pre účely
stavebného konania a zo stavebného konania, najneskôr do 30. novembra 2016,

(c) Stavebné povolenia na Úseky č 2 a 3, v rozsahu projektu predpokladanom v Existujúcich
územných rozhodnutiach a so zmenami vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie
v stupni pre stavebné povolenie v rozsahu predloženom v rámci Existujúcich
poskytnutých údajoch a v rozsahu zmien, ktoré vyplynú z prerokovania DSP pre účely
stavebného konania a zo stavebného konania, najneskôr do 31. decembra 2016, pričom
Úsek č. 3 bude zahŕňať aj MÚK Prievoz, s tým, že pre Vybrané inžinierske siete v rámci
Úseku č.3 bude stavebné povolenie poskytnuté najneskôr do 30. júna 2017, a
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(d) Stavebné povolenia na preložku cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice a preložku cesty
II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave, v rozsahu zmien, ktoré vyplynú z prerokovania
DSP pre účely stavebného konania a zo stavebného konania, najneskôr do 31. decembra
2016.

V prípade, že Verejný obstarávateľ neposkytne ktorékoľvek Stavebné povolenie do
termínu uvedeného vyššie, táto skutočnosť bude Kompenzačnou udalosťou.

14.7 Možnosť Koncesionára prevziať obstaranie stavebných povolení

Do desiatich (10) Pracovných dní od uzatvorenia tejto Zmluvy môže Koncesionár doručiť
Verejnému obstarávateľovi oznámenie o prevzatí obstarania stavebných povolení na Úseky č. 1,
2, a 3 a preložky cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice a preložky cesty II/572, diaľnica D4 –
Most pri Bratislave („Zostávajúce stavebné povolenia“). V takom prípade Koncesionár
prevezme proces získavania všetkých Zostávajúcich stavebných povolení a môže pokračovať
v existujúcich konaniach v mene Verejného obstarávateľa, alebo existujúce konania ukončiť
a začať nové konania vedúce k nadobudnutiu Zostávajúcich stavebných povolení a to v súlade
s požiadavkami a špecifikáciami uvedenými v tejto Zmluve. Ak sa Koncesionár rozhodne využiť
túto možnosť, Verejný obstarávateľ mu poskytne všetku dovtedy vypracovanú dokumentáciu
a výkresy, zabezpečené v povoľovacom procese týkajúcom sa Zostávajúcich stavebných
povolení. Zvolením možnosti prevziať Zostávajúce stavebné povolenia sa Koncesionár stane
zodpovedným za získanie všetkých stavebných povolení s výnimkou Stavebných povolení na
Úsek č. 4 a 5 a záväzok Verejného obstarávateľa uvedený v článku 14.6(b), 14.6(c) a 14.6(d)
zaniká.

14.8 Súčinnosť pri získavaní Potrebných povolení

Verejný obstarávateľ poskytne súčinnosť Koncesionárovi pri získavaní Stavebných povolení
alebo zmien už poskytnutých Stavebných povolení na stavby, objekty alebo práce podľa tejto
Zmluvy (ďalej v tomto článku len Stavebné povolenie), pričom sa použije nasledujúci režim:

(a) Ak (i) Koncesionár požiada o Potrebné povolenie, ktoré je potrebné na Stavebné
povolenia, alebo priamo o Stavebné povolenie, (ii) taká žiadosť bude v súlade so
všetkými príslušnými ustanoveniami Právnych predpisov a tejto Zmluvy, (iii)
Koncesionár poskytne Príslušnej inštitúcii v príslušnom správnom konaní alebo inom
príslušnom konaní všetku primeranú súčinnosť s vydaním Potrebného povolenia a (iv)
Príslušná inštitúcia neposkytne Potrebné povolenie v lehote (x) stanovenej v Právnom
predpise, alebo (y) 60 dní odo dňa podania žiadosti, ak Právny predpis špecifickú lehotu
nestanovuje, (z) 90 dní v prípade samotnej žiadosti o Stavebné povolenie (alebo zmeny
žiadosti o Stavebné povolenie), a (v) Koncesionár predložil všetky požadované Potrebné
povolenia a dokumentáciu, ktorá je potrebná podľa Právneho predpisu na vydanie
príslušného Potrebného povolenia; potom môže Koncesionár požiadať Verejného
obstarávateľa, aby poskytol súčinnosť so získaním Potrebného povolenia

(b) Žiadosť Koncesionára o súčinnosť Verejného obstarávateľa podľa vyššie uvedeného
odseku sa bude považovať za predloženú až potom, ako Koncesionár doručí Verejnému
obstarávateľovi (i) všetky potrebné informácie o príslušnej žiadosti o Potrebné povolenie
(alebo zmenu či úpravu existujúceho Potrebného povolenia) a predchádzajúcom konaní a
(ii) písomnú správu sumarizujúcu (dostatočne podrobne, aby Verejný obstarávateľ mohol
primerane porozumieť stavu príslušnej žiadosti):

(i) kroky, ktoré Koncesionár podnikol smerom k úspešnému získaniu Potrebného
povolenia (alebo zmeny či úpravy existujúceho Potrebného povolenia),
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(ii) súlad žiadosti s príslušnými ustanoveniami Právnych predpisov,

(iii) dôvody, ktorými Príslušná inštitúcia vysvetlila Koncesionárovi nevydanie
príslušného Potrebného povolenia (alebo vydanie neprijateľného Potrebného
povolenia),

(iv) vysvetlenie, prečo sú dôvody Príslušnej inštitúcie neopodstatnené, neprimerané
alebo nezodpovedajúce príslušnému Právnemu predpisu.

(c) Na základe žiadosti spĺňajúcej náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, Verejný
obstarávateľ poskytne súčinnosť so získaním Potrebného povolenia (alebo zmeny či
úpravy existujúceho Potrebného povolenia); Koncesionár sa zaväzuje poskytnúť
Verejnému obstarávateľovi všetku primeranú súčinnosť, ktorú môže Verejný
obstarávateľ potrebovať v súvislosti so svojím konaním.

(d) Ak Príslušná inštitúcia nevydá príslušné Potrebné povolenie do šesťdesiatich (60) dní (90
dní v prípade samotnej žiadosti o Stavebné povolenie (alebo zmeny žiadosti o Stavebné
povolenie), odo dňa podania žiadosti spĺňajúcej náležitosti uvedené v predchádzajúcich
odsekoch,  táto skutočnosť sa považuje za Kompenzačnú udalosť. Deň vydania
príslušného Potrebného povolenia sa pokladá za deň splnenia požiadavky zabezpečenia
príslušného Potrebného povolenia, a to bez ohľadu na deň nadobudnutia právoplatnosti
príslušného Potrebného povolenia. Ak sa kedykoľvek v priebehu získavania Potrebného
povolenia preukáže, že podmienky pre poskytnutie súčinnosti Verejného obstarávateľa
neboli naplnené, ku Kompenzačnej udalosti nedôjde a Koncesionár bude povinný
podniknúť potrebné kroky s cieľom napraviť preukázané nedostatky.

(e) Na účely akéhokoľvek nároku vzneseného Koncesionárom v zmysle článku 27 vo vzťahu
ku Kompenzačnej udalosti, ku ktorej došlo v zmysle odseku (d) vyššie, dôsledky
akéhokoľvek omeškania s vydaním príslušného Potrebného povolenia (alebo zmeny či
úpravy existujúceho Potrebného povolenia), ktoré možno pripísať nesplneniu povinností
Koncesionára vyplývajúcich z tejto Zmluvy (vrátane nedodržania všetkých príslušných
Právnych predpisov), pôjdu na účet Koncesionára a Verejný obstarávateľ nebude vo
vzťahu k takému omeškaniu povinný zaplatiť žiadnu kompenzáciu ani povoliť predĺženie
lehoty ani dať Koncesionárovi inú úľavu.

(f) Pre vylúčenie pochybností, Verejný obstarávateľ neposkytne súčinnosť vo vzťahu k
prípadným zmenám rozhodnutí súvisiacich s konaním o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie alebo k vydaniu nových rozhodnutí v konaniach o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie vo vzťahu k Prácam alebo Službám.

14.9 Rozdiely medzi Stavebnými povoleniami a Poskytnutými údajmi

V prípade, že Stavebné povolenie bude obsahovať ustanovenia alebo podmienky, ktoré sú nad
rámec podkladov a podmienok obsiahnutých v Existujúcich poskytnutých údajoch, táto
skutočnosť bude Kompenzačnou udalosťou. Toto neplatí, ak rozdiely vyplývajú alebo súvisia s
Minimálnymi technickými požiadavkami Verejného obstarávateľa alebo Návrhmi Koncesionára.

14.10 Zrušenie Stavebných povolení alebo Existujúcich územných rozhodnutí

V prípade, že akékoľvek Stavebné povolenie alebo Existujúce územné rozhodnutie bude zrušené,
zmenené (inak ako na žiadosť Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára), pozastavené
alebo inak vyhlásené za neplatné, a to z iných dôvodov ako z dôvodov na strane Koncesionára
alebo Subjektu na strane Koncesionára, táto skutočnosť bude Kompenzačnou udalosťou.
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14.11 Finančné kompenzácie

(a) Ak samotné Stavebné povolenie obsahuje podmienky alebo odkazuje na iné Potrebné
povolenia, ktoré ukladajú stavebníkovi vykonať primerané opatrenia spočívajúce
v prácach a činnostiach z dôvodu zásahov do jednotlivých zložiek životného prostredia,
zodpovedá za ich vykonanie Koncesionár, vrátane náhradnej výsadby v rámci Prác.

(b) Ak Existujúce územné rozhodnutia alebo Stavebné povolenia obsahujú požiadavky alebo
odkazujú na iné Potrebné povolenia, ktoré ukladajú stavebníkovi poskytnúť finančnú
kompenzáciu z dôvodu zásahov do jednotlivých zložiek životného prostredia, takú
kompenzáciu zaplatí Verejný obstarávateľ. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že toto
neplatí pre Kompenzačné opatrenia uvedené v Prílohe č. 18 Zmluvy.

15. Projektová dokumentácia

15.1 Projekty

15.1.1 Existujúce projekty

Existujúce projekty boli pripravené v mene Verejného obstarávateľa a boli poskytnuté
Koncesionárovi ako súčasť súťažných podkladov.

15.1.2 Dokumentácia pre realizáciu stavby

(a) Okrem Existujúcich projektov Koncesionár vyhotoví všetky ďalšie projekty potrebné na
realizáciu a dokončenie Prác a zabezpečí, aby tieto projekty boli v súlade s Požiadavkami
Verejného obstarávateľa a Potrebnými povoleniami.

(b) Koncesionár zabezpečí, aby Dokumentáciu pre realizáciu stavby (okrem Existujúcich
projektov) schválil Nezávislý dozor v súlade s týmto článkom 15.1.2. Po schválení
Nezávislým dozorom sa táto Dokumentácia pre realizáciu stavby stane Schválenou
projektovou dokumentáciou.

(c) Nezávislý dozor môže vzniesť námietky voči predmetným projektom v prípade, že nie sú
v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce, s Návrhmi Koncesionára
týkajúcimi sa Prác, so Zaužívanou odbornou praxou alebo s Normami. Nezávislý dozor
rozhodne o schválení Dokumentácie pre realizáciu stavby do pätnástich (15) Pracovných
dní od predloženia Koncesionárom.

(d) V prípade, ak bude Dokumentácia pre realizáciu stavby označená ako „Schválená“ alebo
„Schválená s pripomienkami“, Koncesionár môže postupovať ďalej s príslušnými
Prácami, avšak iba za predpokladu, že v prípade projektov označených ako „Schválené
s pripomienkami“ bude Koncesionár postupovať v súlade s tými pripomienkami.

(e) V prípade, ak bude Dokumentácia pre realizáciu stavby označená Nezávislým dozorom
ako „Opätovne predložiť“, Koncesionár je povinný zohľadniť pripomienky Nezávislého
dozoru a podľa nich projekty upraviť. Koncesionár je povinný bez zbytočného odkladu
zaslať upravené projekty Nezávislému dozoru opätovne na schválenie. Nezávislý dozor
rozhodne o schválení Dokumentácie pre realizáciu stavby do piatich (5) Pracovných dní.

(f) Ak Nezávislý dozor neschváli Dokumentáciu pre realizáciu stavby alebo neposkytne vo
vzťahu k nej pripomienky Koncesionárovi v lehote pätnástich (15) Pracovných dní odo
dňa predloženia dokumentácie na schválenie, bude sa príslušná Dokumentácia pre
realizáciu stavby pokladať za Schválenú projektovú dokumentáciu.
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16. Výstavba

16.1 Koncesionár vykoná a ukončí Práce:

16.1.1 v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce,
Normami, Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa Prác a v súlade so Zaužívanou odbornou
praxou,

16.1.2 tak, aby dodržal Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný
Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre
príslušný Samostatný úsek,

16.1.3 tak, aby získal právoplatné Kolaudačné rozhodnutie pre všetky Samostatné  úseky
Projektovej cestnej komunikácie najneskôr v Posledný možný termín vydania
Kolaudačného rozhodnutia,

16.1.4 výlučne s použitím materiálov a vybavenia pre Práce, úpravy a údržbu, ktoré sú v súlade
s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce a Normami a ktoré budú vybrané v
súlade so Zaužívanou odbornou praxou platnou v čase vykonávania týchto Prác alebo
Renovačných prác.

16.2 Nezávislý dozor

16.2.1 Koncesionár sa zaväzuje vymenovať Nezávislý dozor s predchádzajúcim súhlasom
Verejného obstarávateľa, ktorý môže byť odopretý v prípade, že navrhovaný Nezávislý
dozor nie je renomovaná firma s rozsiahlymi skúsenosťami s výkonom funkcie
nezávislého dozoru v porovnateľných PPP projektoch a v prípade, že existuje možný
konflikt záujmov navrhovaného Nezávislého dozoru, ktorý vyplýva z jeho
pretrvávajúcich alebo predchádzajúcich zmluvných dojednaní s akcionármi
Koncesionára. Predtým ako Verejný obstarávateľ udelí svoj súhlas, musí mu byť
predložený zoznam aspoň troch (3) spoločností vykonávajúcich funkciu nezávislého
dozoru, ktoré spĺňajú vyššie uvedené požiadavky. Prvá Zmluva o nezávislom dozore
bude uzavretá minimálne na obdobie do skončenia Zablokovaného obdobia. Následne
každá ďalšia Zmluva o nezávislom dozore musí byť uzavretá na obdobie piatich (5)
rokov, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

16.2.2 Obidve Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť existujúcu Zmluvu o nezávislom dozore
a vymeniť Nezávislý dozor v súlade s postupom vymenovania podľa článku 16.2.1
v prípade, že Nezávislý dozor v podstatnom rozsahu porušuje svoje záväzky vyplývajúce
zo Zmluvy o nezávislom dozore. Takéto ukončenie nenadobudne účinnosť skôr ako bude
vymenovaný nový Nezávislý dozor, ktorý bude spĺňať potrebné technické, finančné
a právne požiadavky na plnenie záväzkov podľa navrhovanej Zmluvy o nezávislom
dozore a podmienky uvedené v článku 16.2.1. V prípade, že Zmluvu o nezávislom dozore
ukončí Verejný obstarávateľ a Koncesionár nenavrhne vhodných nových kandidátov do
dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti Verejného obstarávateľa
Koncesionárovi, Verejný obstarávateľ bude oprávnený jednostranne vymenovať
Nezávislý dozor v mene Koncesionára. Podmienky nahrádzajúcej Zmluvy o nezávislom
dozore nie je možné namietať, ak sú obdobné podmienkam Zmluvy o nezávislom dozore
uzavretej v deň alebo približne v deň uzatvorenia tejto Zmluvy (vrátane požiadaviek
článku 16.2.3 nižšie).
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16.2.3 Nezávislý dozor je povinný plniť svoje povinnosti v súlade s ustanoveniami Zmluvy
o nezávislom dozore, ktorej hlavné princípy zahŕňajú, okrem iného, aj nasledovné
podmienky:

(a) primerané a riadne náklady vzniknuté v súvislosti s voľbou, vymenovaním a prácou
Nezávislého dozoru bude znášať výlučne Koncesionár a (za podmienky uhradenia
nákladov Koncesionárovi vzniknutých z dôvodu činnosti Nezávislého dozoru
požadovanej v dôsledku vzniku Kompenzačnej udalosti v súlade s článkom 27 alebo
v dôsledku Zmeny na strane Verejného obstarávateľa podľa článku 32) za žiadnych
okolností nebude Koncesionár ani Nezávislý dozor oprávnený požadovať zaplatenie
alebo náhradu poplatkov, nákladov alebo výdavkov Nezávislého dozoru od Verejného
obstarávateľa, pričom Verejný obstarávateľ bude mať povinnosť preplatiť polovicu
nákladov na činnosť Nezávislého dozoru, ktoré vzniknú z poskytovania dodatočných
služieb Nezávislého dozoru podľa článku 17 Zmluvy o nezávislom dozore,

(b) Nezávislý dozor bude povinný plniť povinnosti predkladať správy a hlásenia Verejnému
obstarávateľovi a Koncesionárovi priamo a súbežne,

(c) Nezávislý dozor sa zaviaže poskytovať svoje služby kedykoľvek a za akýchkoľvek
okolností v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy nestranne a nezávisle,

(d) pred rozhodnutím Sporu bude Nezávislý dozor povinný poskytnúť Verejnému
obstarávateľovi a Koncesionárovi príležitosť vyjadriť sa k spornej záležitosti,

(e) v prípade, že Nezávislý dozor pripraví nepravdivú správu alebo poskytne Verejnému
obstarávateľovi alebo Koncesionárovi zavádzajúce informácie, môže Verejný
obstarávateľ alebo Koncesionár ukončiť Zmluvu o nezávislom dozore, a

(f) Verejný obstarávateľ a Koncesionár sú oprávnení konzultovať s Nezávislým dozorom
všetky aspekty akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa Prác alebo prác v rámci Hlavnej
údržby.

16.2.4 Po prijatí správ a informačných záznamov od Nezávislého dozoru je Koncesionár
oprávnený doručiť Verejnému obstarávateľovi svoje stanovisko k nim.

16.2.5 Ak sa podľa tejto Zmluvy vyžaduje rozhodnutie, stanovisko, súhlas, povolenie alebo
stanovenie primeraných opatrení zo strany Nezávislého dozoru, takéto rozhodnutie,
stanovisko, súhlas, povolenie alebo stanovenie primeraných opatrení Nezávislým
dozorom je za podmienok uvedených v článku 16.2.6 záväzné pre príslušnú Zmluvnú
stranu a táto Zmluvná strana je povinná konať v súlade s ním.

16.2.6 V prípade, že ktorákoľvek zo Zmluvných strán nie je spokojná s rozhodnutím,
stanoviskom, súhlasom, povolením alebo opatrením vydaným Nezávislým dozorom, táto
Zmluvná strana je povinná oznámiť túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane do pätnástich
(15) Pracovných dní odo dňa prijatia príslušného oznámenia Nezávislého dozoru, pričom
Koncesionár nie je oprávnený za žiadnych okolností pozastaviť, ukončiť, prerušiť alebo
iným spôsobom spôsobiť omeškanie Prác alebo prác v rámci Hlavnej údržby alebo prác
v rámci Bežnej údržby počas riešenia takéhoto Sporu.

16.3 Nebezpečné materiály

16.3.1 V prípade zistenia výskytu akýchkoľvek nebezpečných, toxických alebo
kontaminovaných materiálov alebo látok na Stavenisku je Koncesionár povinný:
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(a) pri dodržaní podmienok článku 16.3.2 okamžite informovať Príslušnú inštitúciu a
Verejného obstarávateľa a

(b) podniknúť všetky potrebné kroky, aby zaistil bezpečnosť osôb a majetku.

16.3.2 Koncesionár je povinný podniknúť všetky kroky potrebné na odstránenie a/alebo
zneškodnenie týchto materiálov alebo látok (v súlade s Potrebnými povoleniami,
Normami a Právnymi predpismi). Za účelom odstránenia a/alebo zneškodnenia týchto
materiálov alebo látok je Koncesionár povinný umožniť Príslušnej inštitúcii prístup na
Stavenisko a konať podľa jej inštrukcií.

16.3.3 Ak počas realizácie Prác Koncesionár nájde na Stavenisku (s výnimkou časti Úseku č. 3
od Malého Dunaja po začiatok MÚK Ketelec) nebezpečné, toxické alebo kontaminované
materiály alebo látky, ktoré tam neboli prinesené v dôsledku akéhokoľvek konania alebo
opomenutia Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára, a takéto nebezpečné,
toxické alebo kontaminované materiály alebo látky:

(a) neboli zistiteľné Koncesionárom z Existujúcich poskytnutých údajov, alebo

(b) Koncesionár sa o ich existencii nemohol konajúc primerane dozvedieť pred dňom, ktorý
nastal štyri (4) týždne pred dňom predloženia Konečnej ponuky vykonaním vizuálnej
obhliadky Staveniska a prieskumu akýchkoľvek povrchových pomerov a znakov v súlade
so Zaužívanou odbornou praxou,

bude objavenie takých nepredpokladaných nebezpečných, toxických alebo
kontaminovaných materiálov alebo látok na Stavenisku Kompenzačnou udalosťou.

16.3.4 Ak počas realizácie Prác Koncesionár nájde na Stavenisku časti Úseku č. 3 od Malého
Dunaja po začiatok MÚK Ketelec nebezpečné, toxické alebo kontaminované materiály
alebo látky, ktoré tam neboli prinesené v dôsledku akéhokoľvek konania alebo
opomenutia Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára, bude Koncesionár
postupovať nasledovne:

(a) vyzve spoločnosť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832,
alebo jej právneho nástupcu („Slovnaft“) na (i) zabezpečenie odstránenia nájdených
materiálov alebo látok, a to v rozsahu v akom je to nevyhnutné na realizáciu Prác
v súlade s Právnymi predpismi, alebo (ii) úhradu nákladov na odstránenie  nájdených
materiálov alebo látok, a to v rozsahu v akom je to nevyhnutné na realizáciu Prác
v súlade s Právnymi predpismi („Výzva“),

(b) ak spoločnosť Slovnaft do šesťdesiatich (60) dní odo dňa doručenia Výzvy príjme
záväzok na odstránenie nájdených materiálov alebo látok, alebo na úhradu príslušných
nákladov na ich odstránenie a to aspoň v časti („Záväzok Slovnaftu“), nebude objavenie
takýchto nebezpečných, toxických alebo kontaminovaných materiálov alebo látok
Kompenzačnou udalosťou v rozsahu Záväzku Slovnaftu,

(c) ak spoločnosť Slovnaft neposkytne Záväzok Slovnaftu alebo Záväzok Slovnaftu bude
pokrývať len časť nákladov, bude objavenie nepredpokladaných nebezpečných,
toxických alebo kontaminovaných materiálov alebo látok v rozsahu nepokrytom
Záväzkom Slovnaftu Kompenzačnou udalosťou.
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16.4 Inžinierske siete

16.4.1 V prípade, že akékoľvek inžinierske siete pod, nad, alebo na Stavenisku prekážajú pri
realizácii Prác a/alebo prevádzke Projektovej cestnej komunikácie a/alebo realizácii prác
v rámci Hlavnej údržby, alebo ak akákoľvek z týchto činností predstavuje podstatné
ohrozenie ich funkčnosti, je Koncesionár povinný (po dohode a so súhlasom (pokiaľ je
potrebný) príslušného vlastníka alebo prevádzkovateľa/správcu inžinierskych sietí)
zabezpečiť, aby tieto inžinierske siete boli umiestnené, odstránené, a/alebo preložené,
pričom Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti neponesie žiadne náklady a všetky tieto
náklady na umiestnenie, odstránenie a/alebo preloženie inžinierskych sietí bude znášať
Koncesionár.

16.4.2 V prípade, ak sa pod Staveniskom nájdu akékoľvek inžinierske siete počas realizácie
Prác a tieto inžinierske siete:

(a) nebolo možné zistiť z Poskytnutých údajov sprístupnených Koncesionárovi aspoň štyri
(4) týždne pred predložením Konečnej ponuky alebo

(b) Koncesionár sa o ich existencii nemohol konajúc primerane dozvedieť pred dňom, ktorý
nastal štyri (4) týždne pred dňom predloženia Konečnej ponuky vizuálnej obhliadky
Staveniska a prieskumu akýchkoľvek povrchových pomerov a znakov alebo viditeľných
stavebných prvkov v súlade so Zaužívanou odbornou praxou,

bude výskyt takých nepredpokladaných inžinierskych sietí Kompenzačnou udalosťou.

16.5 Potrebné povolenia

Za účelom realizácie prác súvisiacich s odstránením, montážou alebo premiestnením
nebezpečných materiálov alebo inžinierskych sietí v zmysle článku 16.3 a 16.4 je Koncesionár
povinný získať všetky Potrebné povolenia a predložiť Príslušnej inštitúcii alebo
prevádzkovateľovi/správcovi alebo vlastníkovi inžinierskych sietí riadne vyplnené žiadosti
potrebné na udelenie týchto Potrebných povolení (spolu s riadne vyhotovenou dokumentáciou, ak
sa požaduje).

16.6 Protestná akcia

16.6.1 Bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti Koncesionára dodržať podmienky uvedené
v článku 17.4, Koncesionár vynaloží primerané úsilie na to, aby zabránil tomu, aby mala
Protestná akcia vplyv na Stavenisko, vrátane zabezpečenia primeraných bezpečnostných
dojednaní a bezpečnostného oplotenia v súlade so Zaužívanou odbornou praxou
a v prípade a pokiaľ existujú primerané dôvody domnievať sa, že vyššie riziko vzniku
Protestnej akcie pretrváva, Koncesionár, v spolupráci s Verejným obstarávateľom, ktorý
sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť, prijme ďalšie primerané bezpečnostné
opatrenia v súlade so Zaužívanou odbornou praxou.

16.6.2 Bez ohľadu na ustanovenie článku 16.6.1, v prípade, že na alebo v okolí Staveniska alebo
na prístupovej ceste k nim dôjde k Protestnej akcii, Koncesionár bude povinný vykonať
také kroky, ktoré budú primerané, adekvátne a zákonné na vyriešenie Protestnej akcie,
a spolupracovať s príslušnými orgánmi.
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17. Organizácia Staveniska

17.1 Spolupráca s ostatnými dodávateľmi

Koncesionár sa zaväzuje umožniť zamestnancom alebo dodávateľom Verejného obstarávateľa,
Príslušnej inštitúcie, Zainteresovanej strany a prevádzkovateľa/správcu inžinierskych sietí
vykonávať ich práce, ktoré môžu byť vykonávané na Stavenisku alebo v bezprostrednom okolí a
za týmto účelom im umožní náležitý prístup na Stavenisko za predpokladu, že tým nebude
obmedzený výkon Prác alebo nedôjde k ich omeškaniu. V prípade, že Verejný obstarávateľ alebo
NDS nezabezpečí vykonanie všetkých potrebných stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia D1
Vajnory – Triblavina, rozšírenie na šesť pruh“ (najmä cestné a mostné objekty, kolektory,
príslušné vetvy MÚK náležiace D1) do 31. januára 2019 pričom Koncesionár poskytne všetku
potrebnú súčinnosť a vykoná všetky práce na úseku D4 v rámci Prác, ktoré sú nevyhnutné na
realizáciu stavebných prác na križovatke D4/D1 Ivanka sever zabezpečovaných Verejným
obstarávateľom (alebo NDS), táto skutočnosť bude Kompenzačnou udalosťou.

17.2 Zabezpečenie plynulosti dopravy

Koncesionár počas Doby výstavby alebo počas Hlavnej údržby vykoná na vlastné náklady všetky
potrebné opatrenia odsúhlasené Verejným obstarávateľom, pričom takýto súhlas nebude
bezdôvodne odopretý alebo zadržaný, za účelom zabezpečenia plynulosti dopravy, ktorú
obmedzujú alebo spomaľujú Práce, zabezpečenia plynulosti odklonu dopravy alebo použitia
obchádzok, vrátane presmerovania premávky na existujúce cesty a dopravné ťahy (pričom,
pokiaľ je to potrebné, získa potrebné predchádzajúce povolenia vlastníkov alebo
prevádzkovateľov týchto ciest alebo ťahov, ako aj Potrebné povolenia) a použije primerané
systémy riadenia dopravy v súlade s Právnymi predpismi, aby upozornil verejnosť
a prechádzajúce vozidlá na možné riziká a nebezpečenstvo spojené s Prácami.

17.3 Inžinierske siete pre Stavenisko

Ak to bude potrebné, Koncesionár na vlastné náklady zriadi prípojky inžinierskych sietí na
dodávku médií na účely Prác na Stavenisku.

17.4 Vstup neoprávnených osôb

Koncesionár je povinný podniknúť všetky primerané opatrenia na to, aby na Stavenisko
nevstupovali neoprávnené osoby. V priebehu realizácie akýchkoľvek činností na Stavenisku
počas Doby výstavby je Koncesionár povinný uzavrieť toto územie pre verejnosť. Koncesionár je
povinný podniknúť všetky primerané opatrenia na to, aby pohyb svojich pracovníkov
a umiestnenie svojho vybavenia obmedzil na územie Staveniska, nedovolí svojim pracovníkom
neoprávnene vstupovať na priľahlé okolité pozemky a zariadi, aby každý zo Subdodávateľov
rovnako vykonal všetky tieto opatrenia na obmedzenie pohybu svojich pracovníkov
a umiestnenie vybavenia na Stavenisku. Koncesionár je povinný zabezpečiť súlad s vyššie
uvedenými povinnosťami v rozsahu vyžadovanom Právnymi predpismi.

17.5 Zariadenie a vybavenie

Koncesionár sprístupní Verejnému obstarávateľovi a ostatným osobám konajúcim v jeho mene na
Stavenisku primerané zariadenie a vybavenie požadované Verejným obstarávateľom potrebné na
výkon jeho práv a povinností podľa tejto Zmluvy, a to za podmienky, že poskytnutie primeraného
zariadenia a vybavenia v zmysle tohto článku 17.5 nebude vyžadovať, aby Koncesionár vynaložil
dodatočné výdavky alebo nadobudol alebo poskytol dodatočné zariadenia alebo vybavenia, ak by
v dôsledku uvedeného Koncesionár nemohol plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy alebo by sa
s ich plnením omeškal.
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17.6 Nakladanie s odpadom

Koncesionár sa zaväzuje udržiavať Stavenisko bez nepotrebných prekážok a skladovať alebo
odstraňovať vybavenie, zariadenie alebo nadbytočný materiál. Koncesionár je povinný odpratať
alebo odstrániť zo Staveniska suť, odpad alebo už nepotrebné Dočasné stavby v súlade
s Právnymi predpismi.

18. Kvalita

18.1 Systém riadenia bezpečnosti, kvality a ochrany životného prostredia

18.1.1 Koncesionár je povinný pripraviť a zaviesť do užívania v každej fáze Projektu systém
zaistenia a kontroly kvality v súlade s normou ISO 9001 (alebo iným podobným
spôsobom) a Zaužívanou odbornou praxou vo forme Dokumentácie BKaŽP
vypracovanej v súlade s Prílohou č. 5. Koncesionár je povinný zabezpečiť, aby
Subdodávateľ stavby a Subdodávateľ služieb prevádzky a údržby pripravili, dodržiavali
a uplatňovali ustanovenia Dokumentácie BKaŽP v súlade s Prílohou č. 5.

18.1.2 Systém riadenia a kontroly kvality bude zahŕňať (okrem iného) všeobecné riadenie,
kontrolný systém, plánovanie, projektovanie, výstavbu, uvedenie do prevádzky a údržbu
Projektu.

18.1.3 Pred začiatkom akejkoľvek časti Prác alebo Služieb je povinnosťou Koncesionára
pripraviť príslušnú Dokumentáciu BKaŽP a predložiť ju Nezávislému dozoru na
pripomienkovanie a schválenie.

18.1.4 Pokiaľ Nezávislý dozor nepredloží žiadne pripomienky alebo námietky do dvadsiatich
(20) Pracovných dní od jej predloženia, Dokumentácia BKaŽP sa bude považovať za
schválenú.

18.1.5 Ak to bude potrebné, počas Doby trvania zmluvy je Koncesionár povinný Dokumentáciu
BKaŽP aktualizovať. V prípade akéhokoľvek doplnenia/zmeny Dokumentácie BKaŽP sa
na schvaľovanie upravenej Dokumentácie BKaŽP Nezávislým dozorom použijú
ustanovenia článkov 18.1.3 a 18.1.4 vyššie.

18.2 Kontrola kvality

Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek na základe vlastného uváženia vykonať previerku
procesov riadenia a kontroly kvality u Koncesionára a Subdodávateľov, aby zabezpečil kontrolu
plnenia záväzkov podľa tejto Zmluvy.

18.3 Koordinácia projektovej dokumentácie, výstavby a bezpečnosti

Koncesionár bude pre Verejného obstarávateľa vykonávať funkciu koordinátora dokumentácie
a koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.
v aktuálnom znení. V rozsahu, v akom je to prípustné, sa Koncesionár zaväzuje vykonávať všetky
práva a povinnosti stavebníka podľa ustanovení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/
2006 Z. z. v aktuálnom znení a zaväzuje sa odškodniť Verejného obstarávateľa v prípade, ak
bude Verejnému obstarávateľovi uložená pokuta za neplnenie týchto povinností v dôsledku
konania alebo opomenutia Koncesionára.
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19. Kontrola, dozor a predkladanie správ

19.1 Technický zástupca

19.1.1 Verejný obstarávateľ môže v súlade s článkom 9.1 ustanoviť osobu, aby podľa potreby
vystupovala ako Technický zástupca a vykonávala povinnosti podľa Zmluvy počas Doby
výstavby a Prevádzkového obdobia.

19.1.2 Koncesionár berie na vedomie, že Technický zástupca môže byť vymenovaný, aby
vykonával určité funkcie Verejného obstarávateľa a súhlasí s takýmto menovaním
a výmenou alebo ďalším vymenovaním v zmysle oznámení od Verejného obstarávateľa.

19.1.3 Počas Doby výstavby majú Verejný obstarávateľ a osoba písomne vymenovaná
Verejným obstarávateľom (vrátane Technického zástupcu) právo bez ohľadu na
povinnosť Koncesionára podľa článku 17.5 na vlastné náklady vstúpiť na Stavenisko
v akomkoľvek primeranom čase a vykonať náhodnú kontrolu Prác. Táto kontrola zahŕňa
prítomnosť pri výkone akejkoľvek fázy pracovnej aktivity, skúšok, spúšťacích alebo
certifikačných procesov s cieľom overiť súlad plnenia záväzkov Koncesionára s
Požiadavkami Verejného obstarávateľa. Pri tejto činnosti sa Verejný obstarávateľ ako aj
osoba vymenovaná Verejným obstarávateľom (vrátane Technického zástupcu) zdrží
bezdôvodného zasahovania, ktoré by mohlo viesť k omeškaniu postupu Prác
Koncesionára, a bude dodržiavať príslušné pravidlá bezpečnosti platné na Stavenisku.

19.1.4 Verejný obstarávateľ spolu s Nezávislým dozorom majú tiež právo zúčastniť sa stretnutí
medzi Koncesionárom a Subdodávateľom stavby týkajúcich sa postupu Prác, pričom im
bude doručené riadne oznámenie o termínoch a dátumoch konania takýchto stretnutí.

19.1.5 Počas Doby trvania zmluvy budú Technickému zástupcovi predložené všetky
dokumenty, a to predovšetkým všetky dokumenty pripravené v súvislosti s nižšie
uvedeným:

(a) Schválená projektová dokumentácia,

(b) správy o postupe Prác vypracované Nezávislým dozorom,

(c) poznámky a rozdielne stanoviská Koncesionára spracované do piatich (5) Pracovných dní
po predložení správy Nezávislého dozoru o postupe Prác,

(d) na požiadanie nároky každého Subdodávateľa a všetky ďalšie dokumenty (vrátane
stanoviska Nezávislého dozoru), ktoré sa na ne vzťahujú,

(e) na požiadanie technologické postupy, plány odoberania vzoriek a plány overovania,

(f) výsledky overovacích skúšok (napr. laboratórne testy, výsledky geodetických meraní
a ostatné osvedčenia, atď.),

(g) Dokumenty skutočného realizovania stavby, a

(h) všetky ostatné dokumenty vopred odsúhlasené Verejným obstarávateľom a
Koncesionárom a/alebo požadované Technickým zástupcom.

19.1.6 Dokumenty uvedené v článku 19.1.5 budú doručené v elektronickej forme Technickému
zástupcovi do desiatich (10) Pracovných dní od ich vyhotovenia alebo dokončenia alebo
v primeranej lehote od prijatia oznámenia Technického zástupcu, v ktorom tieto
dokumenty požaduje. Kópie vo fyzickej (tlačenej) podobe budú poskytnuté na základe
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žiadosti Verejného obstarávateľa (konajúceho odôvodnene). Všetky dokumenty,
informácie a ďalšie požiadavky v zmysle článku 36 musia byť predložené vo fyzickej
(tlačenej) podobe.

19.1.7 Činnosť Technického zástupcu počas Prevádzkového obdobia bude zahŕňať aj činnosti
uvedené v článku 21.9.

19.2 Harmonogram

19.2.1 Koncesionár zostaví Harmonogram Koncesionára v súlade s požiadavkami podľa Prílohy
č. 8. Na účely tohto článku 19 sa Úvodný Harmonogram považuje za schválený
Nezávislým dozorom a tvorí časť 3 Prílohy č. 8.

19.2.2 V prípade návrhu na zmenu Harmonogramu, musí Koncesionár predložiť návrh
Harmonogramu Nezávislému dozoru. Nezávislý dozor Harmonogram Koncesionára
schváli alebo zamietne do dvadsiatich (20) Pracovných dní od jeho predloženia, pričom
Nezávislý dozor môže takýto Harmonogram zamietnuť len ak je v rozpore s Právnym
predpisom, Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce, požiadavkami uvedenými v
Prílohe č. 8, Zaužívanou odbornou praxou, touto Zmluvou alebo Normami. Ak Nezávislý
dozor výslovne nezamietne Harmonogram Koncesionára vo vyššie uvedenej lehote, má
sa za to, že k nemu nemá žiadne pripomienky.

19.2.3 Koncesionár sa zaväzuje zohľadniť všetky pripomienky Nezávislého dozoru a podľa nich
Harmonogram Koncesionára upraviť. Koncesionár zašle upravený Harmonogram bez
zbytočného odkladu Nezávislému dozoru na schválenie v súlade s článkom 19.2.2,
pričom na účely opätovného predloženia Harmonogramu podľa tohto článku sa lehota
uvedená v článku 19.2.2 skracuje na desať (10) Pracovných dní.

19.2.4 Pokiaľ Verejný obstarávateľ upozorní Koncesionára, že Harmonogram Koncesionára nie
je v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa, alebo je v rozpore so skutočným
postupom Prác, Koncesionár predloží upravený Harmonogram Verejnému
obstarávateľovi a na schválenie Nezávislému dozoru v súlade s týmto článkom 19.2,
avšak v žiadnom prípade (ak nie je inak povolené v súlade s podmienkami tejto Zmluvy)
nebude Koncesionár oprávnený v upravenom Harmonograme zmeniť Posledný možný
termín vydania Kolaudačného rozhodnutia.

19.2.5 Koncesionár sa zaväzuje dodržiavať schválený Harmonogram.

19.3 Mesačné správy o postupe Prác

Koncesionár pripraví a doručí Nezávislému dozoru a Verejnému obstarávateľovi do desiatich
(10) Pracovných dní od (i) skončenia každého kalendárneho mesiaca alebo (ii) doručenia
písomnej žiadosti Verejného obstarávateľa a/alebo Nezávislého dozoru o ich predloženie, správy
o postupe Prác, pričom takéto správy budú doručované až do ukončenia všetkých Prác
nevykonaných ku dňu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre každý príslušný Samostatný úsek,
prípadne neskôr. Každá správa bude obsahovať informácie uvedené v článku 2.1 časť 1 Prílohy č.
10. Kópia akejkoľvek správy o postupe Prác alebo podobnej správy poskytnutá Veriteľom podľa
Zmlúv o financovaní bude zároveň poskytnutá Verejnému obstarávateľovi.

19.4 Doba výstavby

Počas trvania Doby výstavby má Verejný obstarávateľ okrem ostatných práv vyplývajúcich
z tejto Zmluvy právo:
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19.4.1 dostať zoznam všetkých výsledkov skúšok (na základe ktorých môže požadovať od
Koncesionára, aby predložil samotné výsledky testov), všetky správy o postupe Prác
a správy o spolupráci Subdodávateľa stavby a Nezávislého dozoru a oznámenia o výskyte
udalosti Vyššej moci alebo výskyte neplnenia záväzkov medzi Koncesionárom a/alebo
Subdodávateľom stavby,

19.4.2 na požiadanie dostať relevantnú korešpondenciu, faktúry, osvedčenia, projekty, výsledky
skúšok, oznámenia a inú oficiálnu komunikáciu v súvislosti s touto Zmluvou, ktorú
medzi sebou vedú Koncesionár, Nezávislý dozor a Subdodávateľ stavby, potrebnú na
účely kontroly plnenia tejto Zmluvy zo strany Koncesionára,

19.4.3 mať prístup na Stavenisko s cieľom monitorovať stav a postup Prác a zúčastňovať sa
výkonu akejkoľvek fázy Prác a skúšok,

19.4.4 zúčastniť sa vo funkcii pozorovateľa stretnutí o postupe Prác medzi Koncesionárom
a/alebo Subdodávateľom stavby a

19.4.5 zúčastniť sa miestnych obhliadok a zisťovaní, ktoré sa uskutočnia pred vydaním
akéhokoľvek Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia.

20. Predčasné užívanie a užívanie

20.1 Predčasné užívanie

„Predčasné užívanie“ znamená v súvislosti s ktorýmkoľvek Samostatným úsekom:

20.1.1 Samostatný úsek je v súlade s požiadavkami na dopravu, bezpečnosť a Požiadavkami
týkajúcimi sa životného prostredia na účely bezpečnej prevádzky,

20.1.2 Povolenie na predčasné užívanie ku každému stavebnému objektu tvoriacemu príslušný
Samostatný úsek je právoplatné s tým, že predmetom Povolenia na predčasné užívanie
nemusia byť Práce, ktoré nie sú potrebné za účelom bezpečnej prevádzky príslušného
Samostatného úseku a ktoré sa spravidla vykonávajú neskôr,

20.1.3 Koncesionár uskutočnil Práce v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve, ktorý nebráni vydaniu
Povolenia na predčasné užívanie Príslušnou inštitúciou vrátane Vyvolaných úprav, ktoré
sú v zmysle rozhodnutia Príslušnej inštitúcie potrebné pre vydanie Povolenia na
predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek (v rozsahu, v akom neboli také
Vyvolané úpravy odovzdané skôr v súlade s článkom 20.10 nižšie), a

20.1.4 Verejný obstarávateľ odsúhlasil Manuál užívania stavby v súlade s článkom 21.6.

Zmluvné strany potvrdia vystavenie Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný
Samostatný úsek vo forme protokolu alebo potvrdenia podpísaného obidvomi
Zmluvnými stranami najneskôr desať (10) Pracovných dní po nadobudnutí právoplatnosti
Predčasného užívania.

20.2 Technické odovzdanie stavby na Predčasné užívanie

20.2.1 Najneskôr pätnásť (15) Pracovných dní pred dátumom, kedy Koncesionár očakáva
ukončenie čo i len časti Prác tak, že dosiahne Predčasné užívanie, Koncesionár písomne
oznámi začatie technického odovzdania a zároveň poskytne Nezávislému dozoru za
účelom kontroly a návrh Dokumentov skutočného realizovania stavby preukazujúcu
aktuálny stav Prác v danom čase, a to na účely kontroly. Proces technického odovzdania
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zabezpečí Koncesionár za prítomnosti Verejného obstarávateľa a/alebo Technického
zástupcu, Nezávislého dozoru, Subdodávateľa stavby a všetkých zástupcov relevantných
Príslušných inštitúcií, ktorí budú pozvaní, pričom neprítomnosť riadne pozvaných
zástupcov relevantných Príslušných inštitúcií a/alebo Verejného obstarávateľa nebráni
ukončeniu procesu technického odovzdania.

20.2.2 Po ukončení procesu technického odovzdania stavby bude mať Nezávislý dozor a
Verejný obstarávateľ desať (10) Pracovných dní na vyhodnotenie jeho výsledkov a na
prípravu zoznamu nedorobkov, ktoré nebránia Predčasnému užívaniu, ako aj na prípravu
zoznamu nedokončených Prác a vád, ktoré podľa jeho názoru Predčasnému užívaniu
bránia z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi a Požiadavkami Verejného obstarávateľa
na Práce podľa článku 20.1.3.

20.2.3 Pokiaľ po ukončení procesu technického odovzdania Nezávislý dozor alebo Verejný
obstarávateľ vznesie podľa článku 20.2.2 akékoľvek výhrady týkajúce sa nedokončených
Prác a vád brániacich Predčasnému užívaniu, budú Koncesionár, Verejný obstarávateľ a
Nezávislý dozor rokovať o tých výhradách, ktoré Koncesionár neakceptoval, a to
s cieľom dosiahnuť dohodu o opatreniach, ktorých vykonanie je potrebné na
zabezpečenie súladu s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce.

20.2.4 Koncesionár vykoná opatrenia stanovené v súlade s vyššie uvedeným článkom 20.2.3.
Koncesionár môže následne opätovne zvolať stretnutie za účelom technického
odovzdania v súlade s vyššie uvedeným článkom 20.2.1 s tým, že v tomto prípade sa
lehota pätnástich (15) Pracovných dní podľa článku 20.2.1 a lehota desiatich (10)
Pracovných dní podľa článku 20.2.2 skracuje na päť (5) Pracovných dní.

20.2.5 Po uspokojení všetkých výhrad týkajúcich sa vád brániacich predčasnému užívaniu
Koncesionár požiada Príslušnú inštitúciu o vydanie Povolenia na predčasné užívanie.

20.2.6 Pre vylúčenie pochybnosti platí, že k prevzatiu Vyvolaných úprav od Koncesionára dôjde
v súlade s článkom 20.10.

20.3 Vydanie Povolenia na predčasné užívanie

20.3.1 Koncesionár požiada o vydanie každého Povolenia na predčasné užívanie v mene
Verejného obstarávateľa. Koncesionár je oprávnený požiadať o vydanie Kolaudačného
rozhodnutia vo vzťahu k ním určeným Prácam, bez toho, aby najskôr požiadal o vydanie
Povolenia na predčasné užívanie; v takom prípade na účely tejto Zmluvy bude mať
získanie takéhoto Kolaudačného rozhodnutia rovnaký účinok ako získanie Povolenia na
predčasné užívanie.

20.3.2 Koncesionár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Verejnému obstarávateľovi
dátum každej miestnej kontroly Príslušnej inštitúcie, ktorá bude predchádzať vydaniu
Povolenia na predčasné užívanie. Verejný obstarávateľ sa môže zúčastniť ktorejkoľvek
miestnej kontroly, ktorú bude vykonávať Príslušná inštitúcia s cieľom rozhodnúť, či je
možné vydať Povolenie na predčasné užívanie.

20.3.3 Koncesionár sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Verejnému obstarávateľovi
vydanie Povolenia na predčasné užívanie Príslušnou inštitúciou.

20.4 Žiadne ustanovenie článkov 20.1, 20.2 alebo 20.3 alebo akýchkoľvek iných článkov tejto Zmluvy
týkajúcich sa Predčasného užívania nemá vplyv a ani neobmedzí rozsah alebo obsah
akéhokoľvek záväzku Koncesionára podľa tejto Zmluvy. Koncesionár dosiahne Predčasné
užívanie príslušného Samostatného úseku okamihom právoplatnosti Povolenia na predčasné
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užívanie pre všetky stavebné objekty a Vyvolané úpravy v príslušnom Samostatnom úseku s
výnimkou Vyvolaných úprav a tých Prác, ktoré sa nevyžadujú pre Predčasné užívanie podľa
článku 20.1.

20.5 Pokiaľ Nezávislý dozor ani Verejný obstarávateľ nevzniesli žiadne pripomienky podľa článku
20.2.2 a Príslušná inštitúcia nevydá Povolenie na predčasné užívanie v lehote stanovenej
Právnym predpisom, a za predpokladu, že:

20.5.1 Koncesionár splnil všetky záväzky podľa tejto Zmluvy a povinnosti podľa príslušných
Právnych predpisov vzťahujúcich sa na Povolenie na predčasné užívanie a

20.5.2 v rámci akéhokoľvek správneho konania týkajúceho sa Povolenia na predčasné užívanie
relevantná Príslušná inštitúcia nevzniesla v súlade so zákonom pripomienky ohľadom
nesplnenia podmienok alebo povinností potrebných na vydanie Povolenia na predčasné
užívanie,

bude táto skutočnosť Kompenzačnou udalosťou.

20.6 Užívanie

„Užívanie“ znamená v súvislosti s ktorýmkoľvek Samostatným úsekom:

20.6.1 príslušný Samostatný úsek je dokončený, a

20.6.2 je vydané právoplatné Kolaudačné rozhodnutie na príslušný Samostatný úsek.

Zmluvné strany potvrdia dosiahnutie Užívania pre príslušný Samostatný úsek vo forme
potvrdenia podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami najneskôr desať (10) Pracovných
dní po nadobudnutí právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia.

20.7 Technické odovzdanie stavby na Užívanie

20.7.1 Najneskôr pätnásť (15) Pracovných dní pred dátumom, kedy Koncesionár očakáva
ukončenie Prác tak, že dosiahne Užívanie, Koncesionár písomne oznámi začatie
technického odovzdania a zároveň poskytne Nezávislému dozoru finálne Dokumenty
skutočného realizovania stavby, a to na účely kontroly doplnkov, ktoré v nich boli
urobené. Proces technického odovzdania zabezpečí Koncesionár za prítomnosti
Verejného obstarávateľa a/alebo Technického zástupcu, Nezávislého dozoru,
Subdodávateľa stavby a všetkých zástupcov relevantných Príslušných inštitúcií, ktorí
budú pozvaní, pričom neprítomnosť riadne pozvaných zástupcov relevantných
Príslušných inštitúcií a/alebo Verejného obstarávateľa nebráni ukončeniu procesu
technického odovzdania.

20.7.2 Po ukončení procesu technického odovzdania stavby majú Nezávislý dozor a Verejný
obstarávateľ desať (10) Pracovných dní na vyhodnotenie jeho výsledkov a vyjadrenie, či
Koncesionár dodržal všetky Požiadavky Verejného obstarávateľa na Práce alebo na to,
aby Koncesionárovi oznámili všetky svoje výhrady k realizácii odovzdaných Prác.

20.7.3 Pokiaľ po ukončení procesu technického odovzdania Nezávislý dozor alebo Verejný
obstarávateľ vznesie akékoľvek výhrady, budú Koncesionár, Verejný obstarávateľ a
Nezávislý dozor rokovať o tých výhradách, ktoré Koncesionár neakceptoval, a to
s cieľom dosiahnuť dohodu o opatreniach, ktorých vykonanie je požadované na
dosiahnutie Užívania.
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20.7.4 Koncesionár vykoná opatrenia stanovené v súlade s vyššie uvedeným v článkom 20.7.3.
Koncesionár môže následne opätovne zvolať stretnutie za účelom technického
odovzdania v súlade s vyššie uvedeným článkom 20.7.1 s tým, že v tomto prípade sa 15-
dňová lehota podľa článku 20.7.1 a 10-dňová lehota podľa článku 20.7.2 skracuje na päť
(5) Pracovných dní.

20.7.5 Pokiaľ Nezávislý dozor alebo Verejný obstarávateľ po realizácii procesu technického
odovzdania v zmysle článkov 20.7.1 a 20.7.4 nevznesie žiadne námietky, Koncesionár
môže požiadať Príslušnú inštitúciu o vydanie Kolaudačného rozhodnutia.

20.7.6 Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ aj napriek tomu, že pre stavebný
objekt/sústavu stavebných objektov nebolo vydané Povolenie na predčasné užívanie, ale
bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie, proces technického odovzdania podľa tohto článku
Zmluvy pre tento stavebný objekt/sústavu stavebných objektov sa nezrealizuje podľa
článku 20.7, keďže už bol zrealizovaný podľa článku 20.2.

20.8 Vydanie Kolaudačného rozhodnutia

20.8.1 Koncesionár požiada o vydanie Kolaudačného rozhodnutia v mene Verejného
obstarávateľa.

20.8.2 Koncesionár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Verejnému obstarávateľovi
dátum každej miestnej kontroly Príslušnej inštitúcie, ktorá bude predchádzať vydaniu
Kolaudačného rozhodnutia. Verejný obstarávateľ sa môže zúčastniť ktorejkoľvek
miestnej kontroly, ktorú bude vykonávať Príslušná inštitúcia s cieľom rozhodnúť, či je
možné vydať Kolaudačné rozhodnutie.

20.8.3 Koncesionár sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Verejnému obstarávateľovi
vydanie Kolaudačného rozhodnutia relevantnou Príslušnou inštitúciou a doručiť mu
konečné znenie Dokumentov skutočného realizovania stavby. Dokumenty skutočného
realizovania stavby budú poskytnuté do päťdesiatich šiestich (56) dní od vydania
Kolaudačného rozhodnutia.

20.9 Pokiaľ Nezávislý dozor ani Verejný obstarávateľ nevzniesli žiadne pripomienky podľa článku
20.7.2 a relevantná Príslušná inštitúcia nevydá Kolaudačné rozhodnutie v lehote stanovenej
Právnym predpisom za predpokladu, že:

20.9.1 Koncesionár splnil všetky záväzky podľa tejto Zmluvy a povinnosti podľa príslušných
Právnych predpisov vzťahujúcich sa na Kolaudačné rozhodnutie a

20.9.2 v rámci správneho konania týkajúceho sa Kolaudačného rozhodnutia relevantná Príslušná
inštitúcia nevzniesla pripomienky v súlade so zákonom ohľadom nesplnenia podmienok
alebo povinností potrebných na vydanie Kolaudačného rozhodnutia,

bude táto skutočnosť Kompenzačnou udalosťou

20.10 Odovzdanie Vyvolaných úprav

20.10.1 Koncesionár odovzdá Vyvolané úpravy týkajúce sa príslušného Samostatného úseku
budúcim vlastníkom (s výnimkou Vyvolaných úprav, ktorých vlastníkom sa stal Verejný
obstarávateľ) v prípade každej Vyvolanej úpravy bez zbytočného omeškania potom, ako
sa dokončí jej výstavba a môže byť uvedená do prevádzky. Koncesionár a budúci
vlastník podpíšu protokol o technickom odovzdaní. Ak sa to požaduje podľa Právneho
predpisu, Koncesionár bude povinný získať Kolaudačné rozhodnutie pre každú takú
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Vyvolanú úpravu bez ohľadu na podmienky článkov 20.2 a 20.7. Koncesionár je povinný
doručiť budúcemu vlastníkovi konečnú Dokumentáciu skutočného realizovania stavby
najneskôr päťdesiatšesť (56) dní po dni odovzdania.

20.10.2 Koncesionár odovzdá Vyvolané úpravy vo vlastníctve Verejného obstarávateľa v deň,
v ktorý sa Verejný obstarávateľ dohodne na stretnutí s budúcim vlastníkom Vyvolaných
úprav, pričom Verejný obstarávateľ vynaloží všetko primerané úsilie s cieľom
zrealizovať odovzdanie čo najskôr. Verejný obstarávateľ zabezpečí podpísanie zmluvy
o prevode vlastníckeho práva k Vyvolaným úpravám s budúcim vlastníkom. Koncesionár
sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť vo vyššie uvedených veciach. Koncesionár,
Verejný obstarávateľ a budúci vlastník podpíšu protokol o technickom odovzdaní. Ak sa
to požaduje podľa Právneho predpisu, Koncesionár bude povinný získať Kolaudačné
rozhodnutie pre každú takú Vyvolanú úpravu bez ohľadu na podmienky článkov 20.2 a
20.7. Koncesionár je povinný doručiť budúcemu vlastníkovi konečnú Dokumentáciu
skutočného realizovania stavby najneskôr päťdesiatšesť (56) dní po dni odovzdania.

20.10.3 Ak je to potrebné na účely výkonu práv a povinností Koncesionára vyplývajúcich zo
Zmluvy a/alebo odovzdania Vyvolaných úprav, Koncesionár sa zaväzuje spolu
s Verejným obstarávateľom a/alebo budúcimi vlastníkmi alebo prevádzkovateľmi
Vyvolaných úprav (ak sa má vlastníkom Vyvolaných úprav stať iný subjekt ako Verejný
obstarávateľ) uzatvoriť samostatnú trojstrannú zmluvu, ktorej predmetom budú najmä,
ale nielen otázky prístupu na pozemky dotknuté Vyvolanými úpravami, prípadne iné
otázky, ktoré môžu byť potrebné na plnenie Zmluvy. Ak sa budúci vlastník alebo
prevádzkovateľ Vyvolanej úpravy nedohodne s Koncesionárom na tom, že sa stane
zmluvnou stranou takej zmluvy, Verejný obstarávateľ uzatvorí s takým budúcim
vlastníkom alebo prevádzkovateľom dvojstrannú zmluvu s vyššie uvedeným predmetom,
pričom Koncesionár poskytne nevyhnutnú súčinnosť pre účely uzavretia zmluvy.
Uzavretie takejto zmluvy nemá vplyv na existenciu povinnosti Koncesionára plniť
povinnosti podľa tejto Zmluvy vo vzťahu k príslušnej Vyvolanej úprave

20.10.4 Ak budúci vlastník alebo prevádzkovateľ Vyvolaných úprav alebo Verejný obstarávateľ
odmietne uzatvoriť zmluvu podľa článku 20.10.2 alebo 20.10.3 alebo poskytnúť inú
potrebnú súčinnosť na účely odovzdania Vyvolaných úprav, Koncesionár nebude
zodpovedný za náklady na prevádzku a údržbu ani riziká súvisiace s Vyvolanou úpravou
potom, čo taká Vyvolaná úprava mohla byť odovzdaná príslušnému budúcemu
vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi Vyvolanej úpravy v súlade s touto Zmluvou, za
podmienky, že Koncesionár splnil všetky svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy
a príslušných ustanovení Právneho predpisu týkajúcich sa výstavby a odovzdania
Vyvolanej úpravy.

20.11 Zodpovednosť za vady

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie práva Verejného obstarávateľa podľa tejto Zmluvy,
je Verejný obstarávateľ oprávnený kedykoľvek počas Záručnej doby požadovať od
Koncesionára, aby odstránil vady na Vyvolaných úpravách v dôsledku toho, že Koncesionár
nevykonal Práce v súlade s touto Zmluvou, pričom toto právo Verejného obstarávateľa k
príslušnej Vyvolanej úprave môže byť postúpené bez predchádzajúceho súhlasu Koncesionára na
vlastníka alebo prevádzkovateľa príslušnej časti Vyvolaných úprav. Zmluvné strany potvrdzujú,
že po odovzdaní Vyvolaných úprav v súlade s článkom 20.9 môže ktorýkoľvek vlastník alebo
prevádzkovateľ príslušnej časti Vyvolaných úprav priamo požadovať od Koncesionára, aby
napravil vady vo vzťahu k príslušnej Vyvolanej úprave..
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20.12 Hodnotený úsek

V prípade, ak Koncesionár neodovzdá Hodnotený úsek do Predčasného užívania v lehote
stanovenej v jeho Konečnej ponuke, je povinný zaplatiť Verejnému obstarávateľovi za každý deň
omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % p. a. počítanej zo Základnej ročnej Platby za
dostupnosť.

Časť 4 Poskytovanie Služieb

21. Prevádzka

21.1 Zostavenie plánu riadenia

21.1.1 Najneskôr päťdesiat (50) Pracovných dní pred začiatkom každého Zmluvného roka počas
Koncesnej lehoty a v prípade prvého roka Koncesnej lehoty najneskôr päťdesiat (50)
Pracovných dní pred začiatkom Koncesnej lehoty je Koncesionár povinný vypracovať a
predložiť Verejnému obstarávateľovi Ročný harmonogram na nasledujúce päťročné (5)
obdobie týkajúci sa riadenia a prevádzky Projektovej cestnej komunikácie a služieb
poskytovaných Užívateľom („Ročný harmonogram“). Ročný harmonogram bude
pripravený a schválený v súlade s Prílohou č. 10.

21.1.2 Verejný obstarávateľ preskúma a pripomienkuje Ročný harmonogram do pätnástich (15)
Pracovných dní od prijatia Ročného harmonogramu Koncesionára vypracovaného
v súlade s článkom 21.1.1. Ak Koncesionár neprijme pripomienky Verejného
obstarávateľa, Koncesionár doručí Verejnému obstarávateľovi oznámenie o nesúhlase
s vlastným stanoviskom k pripomienkam a poskytne Ročný harmonogram, vrátane
pripomienok Verejného obstarávateľa a vlastného stanoviska k pripomienkam
Nezávislému dozoru. Zmluvné strany a Nezávislý dozor budú povinné sa stretnúť do
desiatich (10) Pracovných dní od doručenia oznámenia o nesúhlase, aby prediskutovali
požiadavky navrhnuté Verejným obstarávateľom ohľadom navrhovaného Ročného
harmonogramu Koncesionára. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú, Nezávislý dozor
schváli Ročný harmonogram so zapracovaním pripomienok Verejného obstarávateľa,
pričom však môže zamietnuť tie pripomienky Verejného obstarávateľa, ktoré porušujú
Právny predpis, Zaužívanú odbornú prax a Manuál užívania stavebných objektov.

21.1.3 Najneskôr osemdesiat (80) Pracovných dní pred začiatkom Zmluvného roka počas
Koncesnej lehoty (okrem prvých dvoch rokov počas Koncesnej lehoty) je Verejný
obstarávateľ oprávnený predložiť Koncesionárovi zoznam dokumentov obsahujúci
aktuálne publikované ciele Verejného obstarávateľa týkajúce sa prevádzky Projektovej
cestnej komunikácie. Pokiaľ Verejný obstarávateľ takýto zoznam nevydá, Koncesionár
pri stanovení svojich 5-ročných výkonnostných cieľov podľa Časti 3 Prílohy č. 10
zohľadní ciele Verejného obstarávateľa tak, ako sú uvedené v dokumentoch obsiahnutých
v zozname naposledy poskytnutom Verejným obstarávateľom. Ak je ktorýkoľvek
z publikovaných cieľov v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy, podmienky uvedené v
Koncesnej zmluve sú rozhodujúce, pokiaľ Verejný obstarávateľ nepožiada Koncesionára,
aby tieto ciele považoval za Zmenu na strane Verejného obstarávateľa, avšak v takom
prípade sa v súvislosti so zmenou bude postupovať v zmysle článku 32.1. Pokiaľ
ktorýkoľvek z publikovaných cieľov vyžaduje, aby Koncesionár zmenil svoje pracovné
postupy uvedené v Špecifikácii metódy, alebo aby vykonal ďalšie práce alebo práce
navyše alebo poskytol dodatočné služby, ktoré nie sú požadované v zmysle Požiadaviek
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Verejného obstarávateľa, Koncesionár nie je povinný splniť takéto publikované ciele,
pokiaľ mu v tom zmysle nebudú vydané pokyny ako Zmena na strane Verejného
obstarávateľa.

21.1.4 Postupy riadenia podrobne stanovené v plánoch riadenia musia vždy spĺňať Požiadavky
týkajúce sa životného prostredia a Požiadavky Verejného obstarávateľa.

21.2 Prevádzkové obdobie

21.2.1 Prevádzkové obdobie každého Samostatného úseku začína právoplatnosťou príslušného
Povolenia na predčasné užívanie. Koncesionár sa zaväzuje otvoriť Projektovú cestnú
komunikáciu ihneď po právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie.

21.2.2 Koncesionár bude prevádzkovať a udržiavať Projektovú cestnú komunikáciu počas
celého Prevádzkového obdobia v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Postupmi
spolupráce.

21.2.3 Koncesionár bude v období od dokončenia ktorejkoľvek z Vyvolaných úprav do ich
odovzdania ich vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi alebo do dňa právoplatnosti
Kolaudačného rozhodnutia k predmetnej Vyvolanej úprave, podľa toho, ktorý z týchto
dní nastane skôr, na nich vykonávať iba nevyhnutnú Hlavnú údržbu alebo Bežnú údržbu
v takom rozsahu, aby bolo možné užívanie Projektovej cestnej komunikácie.

21.3 Postupy spolupráce

Do Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek
je Koncesionár povinný ukončiť rokovania so všetkými Príslušnými inštitúciami, ktorých sa
prevádzka a údržba Projektovej cestnej komunikácie týka alebo ich ovplyvňuje, a vypracovať a
odsúhlasiť s nimi (vrátane polície, hasičov a záchrannej zdravotnej služby) postupy spolupráce
v súvislosti s prevádzkou a údržbou Projektovej cestnej komunikácie („Postupy spolupráce“).

21.4 Postupy spolupráce budú okrem iného:

21.4.1 zabezpečovať pravidelné stretnutia medzi príslušnými stranami za účelom
prerokovania záležitostí, ktoré sa týkajú predmetu príslušných Postupov spolupráce,

21.4.2 stanovovať, pokiaľ je to potrebné, odsúhlasené postupy riadenia dopravy a dopravných
obmedzení (vrátane obmedzenia rýchlosti), riadenie krízových situácií vrátane postupov
prístupu a trás pohotovostných oddielov (polícia, hasiči a záchranná zdravotná služba)
a zabezpečenie bezpečnej prevádzky Projektovej cestnej komunikácie a bezpečnosti jej
Užívateľov, zamestnancov Koncesionára a osôb s povoleným vstupom na Projektovú
cestnú komunikáciu,

21.4.3 obsahovať postupy komunikácie medzi Zmluvnými stranami a budú určovať zástupcu
konajúceho v mene Koncesionára za účelom spolupráce s Príslušnými inštitúciami a

21.4.4 stanovovať dohodnuté postupy za účelom zmeny Postupov spolupráce podľa potreby.

21.5 Manuál užívania stavby

21.5.1 Koncesionár je povinný doručiť Verejnému obstarávateľovi vypracovaný celý Manuál
užívania stavby pre príslušný Samostatný úsek minimálne tri (3) mesiace pred
Plánovaným dátumom vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný
Samostatný úsek.
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21.5.2 Postupy popísané v Manuáli užívania stavby budú v súlade s:

(a) Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Služby,

(b) Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa Služieb, a

(c) Dokumentáciou BKaŽP.

21.6 Schválenie Manuálu užívania stavby

21.6.1 Do dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia návrhu Manuálu užívania stavby
oznámi Verejný obstarávateľ Koncesionárovi, či s ním súhlasí alebo (konajúc rozumne)
mu zašle svoje návrhy na jeho úpravu a/alebo pripomienky k nemu. Pokiaľ sa Verejný
obstarávateľ nevyjadrí v uvedenej lehote, má sa za to, že Manuál užívania stavby
odsúhlasil.

21.6.2 Pokiaľ Verejný obstarávateľ vznesie akékoľvek námietky k celému alebo časti Manuálu
užívania stavby, do dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia oznámenia
Koncesionárovi, Verejný obstarávateľ a Koncesionár začnú rokovania o požadovaných
zmenách a/alebo pripomienkach Verejného obstarávateľa k Manuálu užívania stavby.

21.6.3 Pokiaľ:

(a) Koncesionár súhlasí s pripomienkami alebo zmenami Manuálu užívania stavby
navrhovanými Verejným obstarávateľom, alebo

(b) sa Zmluvné strany dohodnú na takýchto zmenách alebo pripomienkach v súlade
s článkom 21.6.2,

Koncesionár vyhotoví upravenú verziu Manuálu užívania stavby, do ktorej budú
zapracované všetky zmeny a/alebo pripomienky čo najskôr, avšak v každom prípade pred
začiatkom Prevádzkového obdobia.

21.6.4 V prípade, že sa Zmluvné strany nedohodnú na primeraných zmenách Manuálu užívania
stavby, Nezávislý dozor určí primerané zmeny, ktoré sa v ňom majú vykonať.
Rozhodnutie Nezávislého dozoru bude záväzné pre Zmluvné strany, pokiaľ niektorá
Zmluvná strana nezačne Spor v zmysle článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od
prijatia rozhodnutia Nezávislého dozoru.

21.7 Zmeny Manuálu užívania stavby

21.7.1 Koncesionár nebude meniť, modifikovať alebo upravovať žiadne časti Manuálu užívania
stavby bez písomného súhlasu Verejného obstarávateľa inak ako v súlade s článkom 21.6
alebo okrem drobných alebo bežných zmien, modifikácií alebo úprav.

21.7.2 Koncesionár môže kedykoľvek predložiť Verejnému obstarávateľovi na odsúhlasenie
akúkoľvek navrhovanú zmenu, modifikáciu alebo úpravu Manuálu užívania stavby spolu
s uvedením dôvodov takejto zmeny, modifikácie alebo úpravy. Verejný obstarávateľ
odsúhlasí uvedenú zmenu, modifikáciu alebo úpravu, alebo predloží pripomienky k nim
v súlade s postupmi stanovenými v článku 21.6.

21.7.3 Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek predložiť Koncesionárovi na odsúhlasenie
akúkoľvek navrhovanú zmenu, modifikáciu alebo úpravu Manuálu užívania stavby spolu
s uvedením dôvodov takejto zmeny, modifikácie alebo úpravy. Koncesionár odsúhlasí
uvedenú zmenu, modifikáciu, alebo predloží svoje pripomienky k nim v súlade s
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postupmi stanovenými v článku 21.6, ktoré sa použijú podobne ako v prípade súhlasu
Verejného obstarávateľa podľa článku 21.7.2.

21.7.4 Pri dodržaní podmienok uvedených v článku 21.7 Koncesionár zabezpečí, aby bol
Manuál užívania stavby podľa potreby pravidelne aktualizovaný.

21.8 Povinnosti Koncesionára

21.8.1 Koncesionár vykoná (a zabezpečí, aby Subdodávateľ služieb prevádzky a údržby
a subdodávatelia na akejkoľvek úrovni a ich zamestnanci vykonali) všetky potrebné
opatrenia na prevádzkovanie a údržbu Projektovej cestnej komunikácie takým spôsobom,
aby bola/ bolo zabezpečené:

(a) nepretržitá a bezpečná prevádzka Projektovej cestnej komunikácie na 24-hodinovej báze,

(b) že v každom smere bude nepretržite k dispozícii pre dopravu minimálne jeden jazdný
pruh alebo Príslušné inštitúcie vopred odsúhlasia príslušný odklon dopravy,

(c) dodržiavanie Manuálu užívania stavby odsúhlaseného v súlade s článkom 21.6 a

(d) že Príslušné inštitúcie sú schopné vykonávať svoje povinnosti,

za podmienok a v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Služby, Normami,
Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa Služieb a Zaužívanou odbornou praxou.

21.8.2 Koncesionár:

(a) vykoná všetky potrebné kroky, aby v spolupráci s Príslušnými inštitúciami zabezpečil
bezpečný, plynulý a nepretržitý chod dopravy a aby boli dopravné obmedzenia
udržiavané na minimálnej úrovni,

(b) zareaguje čo najskôr na nehody, krízové situácie a iné udalosti,

(c) bude minimalizovať nepriaznivé účinky všetkých nehôd, krízových situácií alebo iných
udalostí a

(d) bude pohotovo a efektívne reagovať v prípade akejkoľvek nehody alebo krízovej situácie,
ktorá si bude vyžadovať evakuáciu z ktoréhokoľvek dotknutého pruhu Projektovej
cestnej komunikácie,

avšak v každom prípade v súlade s a v rozsahu určenom v Manuáli užívania stavby,
Postupoch spolupráce a tejto Zmluve.

21.8.3 S výnimkou krízových udalostí alebo nepredpokladaných udalostí bude Koncesionár
povinný vopred informovať Užívateľov o všetkých udalostiach majúcich vplyv na
používanie Projektovej cestnej komunikácie.

21.8.4 Koncesionár bude nepretržite dodržiavať Manuál užívania stavby, prevádzkovať a
udržiavať Projektovú cestnú komunikáciu a jej časti tak, aby boli dodržané záväzky
Koncesionára podľa tejto Zmluvy.

21.8.5 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 21.8.3, ak akákoľvek údržba, oprava
alebo iné práce vyžadujú prerušenie alebo dočasné pozastavenie používania celej alebo
časti Projektovej cestnej komunikácie, alebo uzatvorenie Projektovej cestnej
komunikácie na akýkoľvek dlhý čas, Koncesionár túto skutočnosť vopred oznámi
Verejnému obstarávateľovi, Príslušnej inštitúcii, Zainteresovanej strane a všetkým



44

dotknutým Užívateľom dostupnými prostriedkami v súlade so Zaužívanou odbornou
praxou, okrem krízovej situácie alebo menšieho prerušenia dopravy na Projektovej
cestnej komunikácii. V prípade krízovej situácie alebo menšieho prerušenia dopravy na
Projektovej cestnej komunikácii sa predchádzajúce oznámenie nevyžaduje, avšak
Koncesionár čo najskôr, najneskôr však v deň nasledujúcej týždňovej kontroly, predloží
Verejnému obstarávateľovi a relevantnej Príslušnej inštitúcii záznamy o predmetnej
udalosti.

21.8.6 Koncesionár bude nepretržite vynakladať primerané úsilie na to, aby minimalizoval
prekážky v doprave na Projektovej cestnej komunikácii.

21.8.7 Koncesionár bude nepretržite merať intenzitu dopravy a vyhotovovať záznamy údajov
(vrátane počtu vozidiel v rámci merania intenzity dopravy). Všetky zaznamenané údaje
týkajúce sa intenzity dopravy budú vždy k dispozícii Verejnému obstarávateľovi na
nahliadnutie. Údaje zaznamenané prostredníctvom indukčných slučiek budú doručené
Verejnému obstarávateľovi v elektronickej forme ako súčasť Mesačných správ
o poskytovaní služieb.

21.8.8 Verejný obstarávateľ môže podľa potreby nahliadať do, monitorovať alebo preverovať
tieto zariadenia slúžiace na zaznamenávanie údajov o doprave. Verejný obstarávateľ je
oprávnený sám alebo prostredníctvom ním určenej tretej strany nainštalovať na vlastné
náklady svoj vlastný systém zaznamenávania údajov vrátane zariadení, vybavenia
a prístrojov a/alebo systém, zariadenie a vybavenie na elektronický výber mýta
a Koncesionár je povinný umožniť a strpieť nainštalovanie takýchto zariadení
na príslušných miestach. Okrem inštalácie, údržby a demontáže Verejným
obstarávateľom alebo treťou osobou určenou Verejným obstarávateľom nesmú takéto
zariadenia a prístroje na zaznamenávanie údajov a/alebo na elektronický výber mýta
narušiť hladký priebeh výstavby, prevádzky, údržby a dopravy na Projektovej cestnej
komunikácii.

21.8.9 Koncesionár je povinný poskytnúť Príslušnej inštitúcii správu o akejkoľvek nehode, pri
ktorej došlo k smrteľnému úrazu, ťažkému úrazu alebo ktorá má vplyv na životné
prostredie do dvadsiatich štyroch (24) hodín, odkedy k takejto nehode došlo, pričom
správa o nehode bude v súlade s ustanoveniami Prílohy č. 10.

21.8.10 Koncesionár je povinný poskytnúť Verejnému obstarávateľovi týždennú správu
o doprave v súlade s Prílohou č. 10 do dvoch (2) Pracovných dní po skončení každého
týždňa počas Prevádzkového obdobia nasledujúceho po vydaní Kolaudačného
rozhodnutia pre všetky Samostatné úseky.

21.8.11 Koncesionár pripraví a doručí Verejnému obstarávateľovi Ročnú správu a Výročnú
správu o plnení v súlade s ustanoveniami Prílohy č. 10.

21.8.12 V prípade, že Koncesionár navrhuje urobiť akékoľvek zmeny v Pláne hlavnej údržby,
predloží Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky podrobnosti
navrhovaných zmien spolu so stanoviskom Koncesionára ohľadom vplyvu navrhovaných
zmien na prevádzku a údržbu Projektovej cestnej komunikácie.

21.8.13 Verejný obstarávateľ môže pripomienkovať navrhované zmeny Plánu hlavnej údržby do
tridsiatich (30) Pracovných dní od ich predloženia. Koncesionár zohľadní takéto
pripomienky s výnimkou pripomienok, ktorých zohľadnenie by mohlo viesť k porušeniu
tejto Zmluvy alebo Právneho predpisu.
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21.8.14 Upravená verzia Plánu hlavnej údržby odsúhlasená Verejným obstarávateľom (alebo
predložená verzia, ku ktorej Verejný obstarávateľ nepredloží žiadne pripomienky do
tridsiatich (30) Pracovných dní) sa stane platným Plánom hlavnej údržby a nahradí
predchádzajúcu verziu. Pre vylúčenie pochybností platí, že odsúhlasenie Plánu hlavnej
údržby Verejným obstarávateľom nemá žiadny vplyv na povinnosť Koncesionára plniť
všetky svoje záväzky podľa tejto Zmluvy riadne a včas.

21.8.15 V prípade, že medzi Koncesionárom a Verejným obstarávateľom vznikne Spor ohľadne
Plánu hlavnej údržby, Zmluvné strany sa najskôr obrátia s týmto Sporom na Nezávislý
dozor, ktorý rozhodne o primeraných zmenách Plánu hlavnej údržby. Rozhodnutie
Nezávislého dozoru bude pre Zmluvné strany záväzné, pokiaľ ktorákoľvek Zmluvná
strana nezačne Spor podľa článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia
písomného rozhodnutia Nezávislého dozoru.

21.8.16 V prípade, že Koncesionár navrhuje urobiť akékoľvek zmeny v Pláne bežnej údržby,
uplatnia sa primerane ustanovenia ktoré upravujú zmeny Plánu hlavnej údržby
(ustanovenia článku 21.8.12 až 21.8.15).

21.8.17 Koncesionár sa zaväzuje vykonávať kontroly v požadovaných termínoch v súlade s
Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Služby, Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa
Služieb alebo Manuálom užívania stavby.

21.8.18 Koncesionár sa zaväzuje informovať Verejného obstarávateľa o týchto kontrolách
vykonaných v zmysle článku 21.8.12 najmenej dvadsať (20) Pracovných dní vopred
a umožniť Verejnému obstarávateľovi alebo jeho vymenovanému zástupcovi zúčastniť sa
takýchto kontrol. Koncesionár je povinný pripraviť súhrnné správy o všetkých uvedených
kontrolách a predložiť ich Verejnému obstarávateľovi do dvadsiatich (20) Pracovných
dní od ich vykonania.

21.9 Kontrola a audit vykonaný Verejným obstarávateľom

21.9.1 Verejný obstarávateľ môže počas Prevádzkového obdobia vykonávať pravidelné audity,
aby skontroloval dokumenty, ktoré boli alebo majú byť pripravené, alebo iné záznamy,
ktoré Koncesionár vedie o svojej činnosti prevádzky a údržby, a vykonať kontrolu
akýchkoľvek častí Projektovej cestnej komunikácie za účelom monitorovania plnenia
záväzkov Koncesionára vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

21.9.2 Verejný obstarávateľ môže po oznámení doručenom Koncesionárovi vykonať
nasledujúce audity a kontroly:

(a) mesačné, štvrťročné a ročné audity na základe správ, harmonogramov a plánov, ktoré
Koncesionár predloží Verejnému obstarávateľovi podľa tejto Zmluvy alebo na základe
vlastných záznamov a dokumentácie Koncesionára,

(b) týždenné a ročné kontroly všetkých aspektov prevádzky a údržby Projektovej cestnej
komunikácie počas Prevádzkového obdobia,

(c) náhodné audity a kontroly všetkých aspektov prevádzky a údržby Projektovej cestnej
komunikácie vrátane auditov a kontrol nasledujúcich po udalostiach, ktoré si podľa
názoru Verejného obstarávateľa vyžadujú kontrolu, vrátane výskytu Liberačnej udalosti
a/ alebo výskytu udalosti Vyššej moci, a

(d) kontroly, ktorých účelom je (i) kontrola prác vykonávaných súvislosti s odstránením vád,
porušenia alebo nesplnenia podmienok, (ii) kontrola Prác, (iii) kontrola Podmienok



46

spätného odovzdania v súlade s článkom 36 a (iv) kontrola obnovovacích prác a/alebo
prác Bežnej údržby a/alebo prác Hlavnej údržby.

21.9.3 Verejný obstarávateľ poskytne na základe riadneho oznámenia Koncesionárovi
príležitosť zúčastniť sa vyššie uvedených auditov a kontrol na mieste, ak Verejný
obstarávateľ takýto svoj zámer oznámi Koncesionárovi najmenej dve (2) hodiny vopred
v rámci pracovnej doby a určí príslušnú osobu.

21.9.4 Náklady na audity alebo kontroly uvedené v článku 21.9.2 bude znášať Verejný
obstarávateľ.

21.9.5 Ak:

(a) je vzhľadom na ktorékoľvek súvislé (trojmesačné) 3-mesačné obdobie výška celkového
Výsledku dostupnosti podľa výpočtu v zmysle Prílohy č. 12 nižšia ako alebo sa rovná
0,225, alebo

(b) boli Koncesionárovi udelené Pokutové body (vypočítané podľa Časti 4 v Prílohe č. 9
vzhľadom na ktorékoľvek súvislé (trojmesačné) 3-mesačné obdobie) vo výške 75 alebo
viac bodov, alebo

(c) sa v akýchkoľvek troch (3) Mesačných správach o poskytovaní služieb v priebehu
posledných dvanástich (12) mesiacov vyskytne Chyba v zmysle článku 24.1.2, alebo je
v ktorejkoľvek Mesačnej správe o poskytovaní služieb úmyselná Chyba,

môže Verejný obstarávateľ (bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné právo Verejného
obstarávateľa alebo jeho nárok na nápravu) na základe oznámenia doručeného
Koncesionárovi zvýšiť úroveň svojho monitorovania Koncesionára, pričom túto
skutočnosť oznámi Koncesionárovi tri (3) Pracovné dni vopred.

Iba na účely článku 21.9.5(a) sa Výsledok dostupnosti pre akýkoľvek Samostatný pod-
úsek, pre ktorý existuje Povolenie na predčasné užívanie (alebo Kolaudačné
rozhodnutie), vypočíta s použitím Faktoru fázovania 1,0. Iba na účely článku 21.9.5(a)
a kým nedôjde k vydaniu Povolení na predčasné užívanie (alebo Kolaudačných
rozhodnutí) k všetkým Samostatným pod-úsekom, sa Výsledok dostupnosti vypočíta
s použitím upravených Pod-úsekových faktorov, vypočítaných podľa vzorca, ktorý je
uvedený v Časti 3 Prílohy č. 12, avšak s tým, že vo výpočte upravených Pod-úsekových
faktorov budú zahrnuté len tie vstupné údaje, ktoré sa vzťahujú na tie Samostatné pod-
úseky, pre ktoré bolo vydané Povolenie na predčasné užívanie (alebo Kolaudačné
rozhodnutie).

21.9.6 Zvýšená úroveň monitorovania sa začne (pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak) tri
(3) Pracovné dni po prijatí oznámenia podľa vyššie uvedeného článku 21.9.5
Koncesionárom a bude trvať až pokiaľ za predchádzajúce tri (3) po sebe idúce mesiace sa
Výsledok dostupnosti nezvýši nad číselný údaj uvedený v článku 21.9.5(a) alebo
(prípadne) počet Pokutových bodov neklesne pod číselný údaj uvedený v článku v
článku 21.9.5(b).

21.9.7 Bez ohľadu na článok 21.9.6 je Verejný obstarávateľ oprávnený ukončiť zvýšené
monitorovanie pred dňom uvedeným v článku 21.9.6, ak sa náležite presvedčil o tom, že
Koncesionár je schopný plniť a bude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy.

21.9.8 Zvýšené monitorovanie môže zahŕňať zvýšenú frekvenciu existujúcich monitorovacích
aktivít, zväčšenie rozsahu monitorovacích aktivít, umiestnenie monitorovacieho
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personálu na stavbu a/alebo do hliadkových vozidiel Subdodávateľa služieb prevádzky
a údržby alebo požiadanie Subjektu na strane Verejného obstarávateľa, aby vykonal
monitorovanie alebo oznamovanie v mene Verejného obstarávateľa.

21.9.9 Vždy, keď Verejný obstarávateľ vykonáva zvýšené monitorovanie podľa článku 21.9.8
vyššie, nahradí mu Koncesionár všetky primerané preukázateľné náklady, ktoré mu
vzniknú (vrátane akýchkoľvek nákladov Subjektu na strane Verejného obstarávateľa) v
dôsledku takéhoto zvýšeného monitorovania.

21.10 Prístup k Projektovej cestnej komunikácii a Stavenisku počas Prevádzkového obdobia

21.10.1 Koncesionár umožní Verejnému obstarávateľovi a všetkým Príslušným inštitúciám
prístup k Projektovej cestnej komunikácii požadovaný Verejným obstarávateľom, alebo
pokiaľ to vyžaduje príslušný Právny predpis v súlade s Požiadavkami Príslušných
inštitúcií.

21.10.2 Koncesionár poskytne Verejnému obstarávateľovi a zástupcovi Príslušnej inštitúcie
kancelárske priestory a vybavenie v Stredisku správy a údržby potrebné na to, aby splnili
svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a/alebo Právneho predpisu v súlade s Požiadavkami
Príslušných inštitúcií.

21.10.3 Počas Prevádzkového obdobia je Koncesionár zodpovedný za prijatie všetkých
primeraných opatrení, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám na Stavenisko a do
Stredísk správy a údržby.

21.10.4 Verejný obstarávateľ a jeho zástupca majú právo monitorovať, a to aj prostredníctvom
vstupu na Stavenisko, dodržiavanie podmienok Manuálu užívania stavby
Koncesionárom, ktorýmkoľvek Subdodávateľom služieb prevádzky a údržby a inými
subdodávateľmi.

21.11 Zodpovednosť Koncesionára počas Prevádzkového obdobia

21.11.1 Pokiaľ kontrola vykonaná v zmysle článku 21.9 odhalí akúkoľvek chybu, porušenie
a/alebo nedodržanie povinností Koncesionára vyplývajúcich z tejto Zmluvy (na vylúčenie
pochybností sa uvádza, že aj vrátane Požiadaviek Verejného obstarávateľa) podmienok
tejto Zmluvy, Koncesionár na vlastné náklady odstráni takúto chybu, porušenie
a nedodržanie tejto Zmluvy v súlade s podmienkami tejto Zmluvy čo najskôr, avšak
v každom prípade v lehote oznámenej Koncesionárovi alebo v časovom horizonte, ktorý
si Zmluvné strany dohodnú.

21.11.2 Pokiaľ Koncesionár v dohodnutom alebo stanovenom časovom horizonte neodstráni
takúto chybu, porušenie a/alebo nedodržanie podmienok, je Verejný obstarávateľ
oprávnený vykonať alebo zabezpečiť realizáciu potrebných prác na náklady
Koncesionára. Tieto vykonané práce budú v súlade s Požiadavkami Verejného
obstarávateľa a Normami.

21.11.3 Verejný obstarávateľ je oprávnený požadovať úhradu preukázateľných a oprávnených
nákladov a výdavkov, ktoré mu vznikli v súlade s článkom 21.11.2, a to na základe
vlastného uváženia formou zníženia Jednotkovej platby alebo akejkoľvek inej platby,
ktorá by inak bola splatná Koncesionárovi.

21.11.4 Kontrola prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie Verejným obstarávateľom
alebo inou osobou v jeho mene nezbavuje Koncesionára jeho povinností, záväzkov alebo
zodpovednosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy.
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21.11.5 V prípade, že medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom vznikne Spor ohľadne
odstránenia chyby zistenej podľa tohto článku 21.11, Zmluvné strany sa najskôr obrátia
s týmto Sporom na Nezávislý dozor, ktorý rozhodne, či ide o chybu, porušenie a/alebo
nedodržanie podmienok tejto Zmluvy, a stanoví lehotu na nápravu. Rozhodnutie
Nezávislého dozoru bude pre Zmluvné strany záväzné, pokiaľ ktorákoľvek zo
Zmluvných strán nezačne Spor podľa článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od
prijatia písomného rozhodnutia Nezávislého dozoru.

21.12 Vlastníctvo Projektovej cestnej komunikácie

21.12.1 Koncesionár berie na vedomie, že Projektová cestná komunikácia (s výnimkou
hnuteľných častí Vybavenia prevádzkovateľa) bude po celú Dobu trvania zmluvy vo
výlučnom vlastníctve Verejného obstarávateľa. Bez ohľadu na tento článok 21.12 však
bude nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku alebo na Projektovej cestnej
komunikácii znášať výlučne Koncesionár v súlade s touto Zmluvou.

21.12.2 Koncesionár berie na vedomie, že práce na Vyvolaných úpravách vykonáva pre
vlastníka, resp. prevádzkovateľa vedenia alebo diela, na ktorom sa Vyvolané úpravy
vykonávajú, a ich vykonanie nebude mať žiadny vplyv na existujúce vlastnícke právo
alebo iné práva k týmto vedeniam alebo dielam.

22. Bezpečnosť

22.1 Koncesionár je povinný zabezpečiť, aby Subjekty na strane Koncesionára dodržiavali Právne
predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a plnili požiadavky bezpečnosti prevádzky počas
výkonu Prác.

22.2 Koncesionár bude spolupracovať pri každom vyšetrovaní, ktoré Verejný obstarávateľ vykoná
alebo ktoré bude vykonávané v jeho mene a ktoré sa bude týkať porušenia bezpečnosti pri práci
alebo bezpečnosti prevádzky pri vykonávaní Prác alebo poskytovaní Služieb, a:

22.2.1 vynaloží primerané úsilie potrebné na to, aby umožnil Verejnému obstarávateľovi
(a/alebo akejkoľvek inej Príslušnej inštitúcii oprávnenej vykonať takéto vyšetrovanie)
vypočúvať personál Koncesionára (alebo iných Subjektov na strane Koncesionára)
v súvislosti s vyšetrovaním, a

22.2.2 poskytne Verejnému obstarávateľovi kópie dokumentov, záznamov a iných podobných
materiálov, ktoré môže Verejný obstarávateľ odôvodnene požadovať za účelom
vyšetrovania v zmysle tohto článku 22, pokiaľ takéto materiály nie sú podľa Právneho
predpisu dôverné. Verejný obstarávateľ je oprávnený takéto materiály (alebo prípadne
ich kópie) uchovávať za účelom ich možného použitia pri vyšetrovaní.

23. Krízové situácie

23.1 Dodatočné a náhradné služby

Ak sa počas Prevádzkového obdobia vyskytne krízová situácia, ktorú nie je možné vyriešiť
poskytnutím pravidelných a dohodnutých Služieb, Verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať
Koncesionára, aby vynaložil primerané úsilie potrebné na to, aby zabezpečil poskytnutie
dodatočných alebo náhradných služieb tak, aby:

23.1.1 sa krízová situácia vyriešila a aby
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23.1.2 sa čo najskôr obnovilo pravidelné poskytovanie Služieb, pokiaľ krízová situácia
nevznikla v dôsledku konania alebo opomenutia konať na strane Koncesionára alebo
Subjektu na strane Koncesionára,

za podmienky, že  poskytnutie takýchto dodatočných alebo náhradných služieb nie je v rozpore so
záväzkami Koncesionára podľa tejto Zmluvy a že Koncesionár je schopný poskytnúť takéto
dodatočné alebo náhradné služby.

23.2 Náklady súvisiace s krízovou situáciou

Ak Koncesionár poskytne dodatočné alebo náhradné služby v súlade s článkom 23.1, Verejný
obstarávateľ uhradí Koncesionárovi:

23.2.1 primerané dodatočné náklady, a

23.2.2 stratu príjmov,

ktoré Koncesionár utrpel v dôsledku poskytnutia takýchto dodatočných alebo náhradných služieb
(pokiaľ krízová situácia nevznikla v dôsledku konania alebo opomenutia konať na strane
Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára).

24. Monitorovanie plnenia

24.1 Správy o monitorovaní plnenia

24.1.1 Koncesionár je povinný monitorovať poskytovanie Služieb v súlade s touto Zmluvou a
pripravovať Mesačnú správu o poskytovaní služieb a Výročnú správu o plnení podľa
Prílohy č. 9.

24.1.2 V prípade, že za príslušný mesiac bola Úprava platby v závislosti na kvalite plnenia alebo
Faktor dostupnosti zaznamenaný v Mesačnej správe o poskytovaní služieb nesprávne
(ďalej len „Chyba“), Mesačná správa o poskytovaní služieb sa spätne upraví (a
primerane podľa toho sa upraví aj výška Mesačnej Jednotkovej platby).

24.1.3 Hneď ako sa Koncesionár alebo Verejný obstarávateľ dozvie, že konkrétna Mesačná
správa o poskytovaní služieb obsahuje Chybu, je povinný písomne oznámiť túto
skutočnosť druhej Zmluvnej strane. Okamžite po takomto oznámení sú Zmluvné strany
povinné vykonať všetky kroky, aby sa dohodli (i) na úpravách, ktoré bude potrebné
vykonať v Mesačnej správe o poskytovaní služieb, (ii) na výške, o ktorú bude potrebné
upraviť zrážky v príslušnom mesiaci, a (iii) na konečnej výške Mesačnej Jednotkovej
platby. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú do piatich (5) Pracovných dní odo dňa
doručenia oznámenia, záležitosť bude vyriešená v súlade s článkom 56.

24.1.4 Postup v zmysle článkov 24.1.1 až 24.1.3 sa môže uplatniť, len ak niektorá zo
Zmluvných strán zašle oznámenie spochybňujúce obsah príslušnej Mesačnej správy
o poskytovaní služieb najneskôr do konca siedmeho (7.) mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, ktorého sa predmetná Mesačná správa o poskytovaní služieb týka.

24.2 Monitorovanie zo strany Verejného obstarávateľa

Kedykoľvek počas Prevádzkového obdobia a na vlastné náklady je Verejný obstarávateľ
oprávnený vykonať kontroly Koncesionára vrátane kontroly poskytovania Služieb v súlade
s touto Zmluvou a počas takéhoto monitorovania plnenia je Koncesionár povinný poskytnúť
Verejnému obstarávateľovi všetku súčinnosť, ktorú bude Verejný obstarávateľ odôvodnene
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požadovať (okrem iného vrátane toho, že mu poskytne všetky záznamy z prevádzky a umožní mu
zúčastniť sa na monitorovaní plnenia). Verejný obstarávateľ je povinný informovať Koncesionára
o výsledkoch takýchto kontrol.

Časť 5 Platby

25. Platby

25.1 Počiatočná platba

Nepoužité.

25.2 Platba Mesačnej Jednotkovej platby

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje platiť Koncesionárovi Mesačnú Jednotkovú platbu za každý
mesiac odo dňa začatia plynutia Koncesnej lehoty až do Dňa ukončenia. Výška Mesačnej
Jednotkovej platby bude vypočítaná v súlade s Prílohou č. 12.

25.3 Mesačné správy o poskytovaní služieb a fakturácia

25.3.1 Za každý príslušný mesiac je Koncesionár povinný predložiť Verejnému obstarávateľovi
do desiatich (10) Pracovných dní od skončenia každého mesiaca:

(a) Mesačnú správu o poskytovaní služieb a

(b) výpočet výšky Mesačnej Jednotkovej platby spoločne s faktúrou na úhradu tejto čiastky,
ktorú má Verejný obstarávateľ zaplatiť Koncesionárovi, a príslušnej DPH.

25.3.2 V prípade, že odovzdanie jednotlivých Samostatných úsekov Projektovej cestnej
komunikácie Verejnému obstarávateľovi sa bude v deň právoplatnosti Povolenia na
predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia považovať za zdaniteľné plnenie
podľa príslušného Právneho predpisu, Koncesionár musí ku každej faktúre, ktorú vystaví
v súlade s článkom 25.3.1(b), priložiť rozpis. Tento rozpis bude obsahovať tieto údaje:

(a) hodnotu Prác, ktorej zaplatenie sa požaduje touto faktúrou,

(b) hodnotu úrokov (z odloženej platby splátky podľa článku 25.3.2(a) vyššie) za obdobie
odo dňa právoplatnosti príslušného Povolenia na predčasné užívanie alebo príslušného
Kolaudačného rozhodnutia do konca obdobia, za ktoré sa faktúra vystavuje, a

(c) hodnotu platby za Služby.

25.4 Platba

Pokiaľ Verejný obstarávateľ nespochybňuje sumu (alebo jej časť) uvedenú na faktúre alebo sa
nedomnieva, že došlo k Chybe, zaväzuje sa zaplatiť Koncesionárovi fakturovanú sumu (alebo jej
nerozporovanú časť) do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa doručenia faktúry a Mesačnej
správy o poskytovaní služieb Verejnému obstarávateľovi.

25.5 Rozporované čiastky

25.5.1 Pokiaľ Verejný obstarávateľ rozporuje výšku Mesačnej Jednotkovej platby uvedenej
v Mesačnej správe o poskytovaní služieb za príslušný mesiac:
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(a) Verejný obstarávateľ oznámi Koncesionárovi svoj nesúhlas písomne najneskôr do
pätnástich (15) Pracovných dní odo dňa doručenia Mesačnej správy o poskytovaní
služieb a faktúry s uvedením dôvodov a všetkých dostupných dôkazov na podporu
svojich tvrdení k skutočnostiam uvedeným v Mesačnej správe o poskytovaní služieb,
ktoré spochybňuje, a

(b) Verejný obstarávateľ môže rozporovať výšku Mesačnej Jednotkovej platby po uplynutí
lehoty uvedenej v tomto článku 25.5 pričom platí, že pokiaľ Verejný obstarávateľ
rozporuje akúkoľvek čiastku po úhrade Mesačnej Jednotkovej platby, nebude oprávnený
zadržať alebo započítať platby akýchkoľvek súm s rozporovanými sumami, ktoré je inak
povinný uhradiť Koncesionárovi, a to až do vyriešenia Sporu podľa článku 56;

25.5.2 Verejný obstarávateľ môže zadržať platbu rozporovanej čiastky do vyriešenia Sporu v
súlade s článkom 25.7.

25.5.3 Verejný obstarávateľ je povinný uhradiť časť Mesačnej Jednotkovej platby, ktorú
nerozporoval.

25.6 Odpoveď Koncesionára

25.6.1 Do piatich (5) Pracovných dní od prijatia oznámenia Verejného obstarávateľa podľa
článku 25.5 Koncesionár oznámi Verejnému obstarávateľovi, či súhlasí alebo nesúhlasí s
rozdielnym výpočtom Mesačnej Jednotkovej platby uvedeným v oznámení Verejného
obstarávateľa, a:

(a) ak Koncesionár súhlasí s výpočtom predloženým Verejným obstarávateľom alebo voči
tomuto výpočtu nevznesie žiadne námietky vo vyššie uvedenej lehote, na príslušný
mesiac sa použije výpočet Mesačnej Jednotkovej platby uvedený v oznámení Verejného
obstarávateľa, alebo

(b) ak Koncesionár nesúhlasí s výpočtom predloženým Verejným obstarávateľom, Spor
Zmluvných strán sa vyrieši v súlade s článkom 56 pri dodržaní ustanovení článku 25.7.

25.7 Riešenie Sporov

25.7.1 V prípade, že medzi Koncesionárom a Verejným obstarávateľom vznikne Spor ohľadom
výšky Mesačnej Jednotkovej platby alebo akýchkoľvek iných otázok vyplývajúcich
z Platobného mechanizmu, Zmluvné strany sa najskôr obrátia s týmto Sporom na
Nezávislý dozor. Písomné rozhodnutie Nezávislého dozoru bude vydané do pätnástich
(15) Pracovných dní alebo v rámci takej dlhšej lehoty, na ktorej sa Zmluvné strany
dohodnú a bude pre Zmluvné strany záväzné, pokiaľ ktorákoľvek Zmluvná strana
nezačne Spor podľa článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia písomného
rozhodnutia Nezávislého dozoru.

25.7.2 Bezprostredne po vyriešení Sporu ohľadom výšky príslušnej Mesačnej Jednotkovej
platby dohodou alebo Nezávislým dozorom:

(a) (pokiaľ je to relevantné) Mesačná Jednotková platba za príslušný mesiac, ktorá bola
predmetom Sporu, sa spätne upraví a príslušná suma bude uhradená do dvadsiatich (20)
Pracovných dní odo dňa ukončenia Sporu a

(b) príslušná suma, ktorú mala jedna Zmluvná strana uhradiť druhej Zmluvnej strane podľa
vyriešeného Sporu v príslušnej Mesačnej Jednotkovej platbe, bude úročená Úrokmi
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z omeškania, a to odo dňa splatnosti takejto Mesačnej Jednotkovej platby až do
skutočného uhradenia tejto sumy.

25.7.3 Po vyriešení Sporu v súlade s článkom 56, Zmluvná strana, ktorá je povinná vykonať
platbu v súlade s článkom 56, ju vykoná v príslušnej výške do dvadsiatich (20)
Pracovných dní odo dňa vyriešenia Sporu a táto suma bude úročená Úrokom z omeškania
počnúc dňom jej splatnosti až do jej skutočného zaplatenia v plnej výške.

25.8 Daň z pridanej hodnoty

25.8.1 Všetky záväzky a platby v zmysle tejto Zmluvy sú vypočítané bez DPH.

25.8.2 Pokiaľ plnenie súvisiace s odovzdaním jednotlivých Samostatných úsekov Projektovej
cestnej komunikácie Verejnému obstarávateľovi podľa tejto Zmluvy je zdaniteľným
plnením podľa Právneho predpisu o DPH alebo iného podobného Právneho predpisu
týkajúceho sa Dane, bude výška tejto Dane uvedená vo faktúre a súčasťou
príslušného platobného záväzku tak, aby Koncesionár dostal sumu uvedenú v Zmluve po
odpočítaní a uhradení Dane. Ak Koncesionár už príslušnú Daň zaplatil predtým, ako mu
platbu vo výške Dane zaplatil Verejný obstarávateľ alebo mu bola poukázaná na jeho
účet, sumy uvedené v tejto Zmluve budú zvýšené o Daň vopred zaplatenú
Koncesionárom. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia článku 25.9.

25.8.3 Odkazy v tejto Zmluve na náklady ktorejkoľvek Zmluvnej strany budú predstavovať
sumu po odpočítaní DPH, pokiaľ príslušná osoba, ktorá náklady vynaložila, nie je alebo
nebude schopná odpočítať DPH v zmysle príslušných Právnych predpisov. V tomto
prípade odkazy na náklady ktorejkoľvek Zmluvnej strany budú predstavovať sumu
vrátane DPH, ktorá nie je alebo nebude odpočítateľná. V prípade, že príslušná DPH je
alebo bude odpočítateľná v zmysle príslušných Právnych predpisov a príslušná Zmluvná
strana si DPH neodpočíta z akéhokoľvek dôvodu, potom sa náklady budú považovať za
náklady bez DPH.

25.9 Platba DPH

25.9.1 Ak je Koncesionár povinný vystaviť Verejnému obstarávateľovi faktúru na zaplatenie
DPH („Záväzok DPH“) výlučne z dôvodu, že odovzdanie jednotlivých Samostatných
úsekov Projektovej cestnej komunikácie Verejnému obstarávateľovi v deň právoplatnosti
príslušného Povolenia na predčasné užívanie alebo príslušného Kolaudačného
rozhodnutia sa bude považovať za zdaniteľné plnenie podľa príslušného Právneho
predpisu, Koncesionár je povinný:

(a) oznámiť Verejnému obstarávateľovi predpokladanú hodnotu zdaniteľného plnenia
a Záväzku DPH aspoň tridsať (30) Pracovných dní pred vystavením faktúry na zaplatenie
DPH,

(b) predložiť Verejnému obstarávateľovi kópiu Daňového priznania k DPH podaného na
príslušnom daňovom úrade najneskôr do piatich (5) Pracovných dní od jeho podania a

(c) vystaviť Verejnému obstarávateľovi faktúru obsahujúcu Záväzok DPH splatnú
v súvislosti s dokončením príslušných Prác týkajúcich sa príslušných Samostatných
úsekov do piatich (5) Pracovných dní od právoplatnosti príslušného Povolenia na
predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia („Faktúra na zaplatenie DPH“).

25.9.2 Zároveň s vystavením Faktúry na zaplatenie DPH oznámi Koncesionár Verejnému
obstarávateľovi:
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(a) názov a adresu peňažného ústavu, názov a číslo bankového účtu príslušného daňového
úradu v tomto ústave („Účet na úhradu Dane“),

(b) platobný titul,

(c) konštantný a variabilný symbol, pod ktorými bude Koncesionár povinný uhradiť Záväzok
DPH na Účet na úhradu Dane, a

(d) dátum splatnosti príslušného Záväzku DPH vykázaného v Daňovom priznaní k DPH,
ktoré obsahuje Záväzok DPH na základe zdaniteľného plnenia („Dátum splatnosti
DPH“).

25.9.3 Verejný obstarávateľ uhradí každý Záväzok DPH vyčíslený v príslušnej Faktúre na
zaplatenie DPH na Účet na úhradu Dane najneskôr k Dátumu splatnosti DPH a je
povinný písomne potvrdiť Koncesionárovi, že Záväzok DPH zaplatil, a to do piatich (5)
Pracovných dní od jeho zaplatenia.

25.9.4 Ak sa vyskytnú okolnosti, pre ktoré nemôže Verejný obstarávateľ Záväzok DPH zaplatiť,
Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť Koncesionárovi spolu
s uvedením dôvodov, kvôli ktorým Záväzok DPH nemôže zaplatiť, do piatich (5)
Pracovných dní od prijatia Faktúry na zaplatenie DPH.

25.9.5 V prípade, že Verejný obstarávateľ nezaplatí Záväzok DPH alebo jeho časť do Dátumu
splatnosti DPH, uhradí Koncesionárovi akékoľvek preukázateľné náklady a sankčné
úroky, ktoré Koncesionárovi vznikli v dôsledku oneskorenej úhrady Záväzku DPH, za
podmienky, že Koncesionár splnil všetky svoje povinnosti podľa tohto článku 25.9.

25.9.6 Verejný obstarávateľ nie je povinný zaplatiť akékoľvek platby v súvislosti s Prácami
okrem Záväzku DPH z dôvodu vydania právoplatného Povolenia na predčasné užívanie
alebo Kolaudačného rozhodnutia a vystavenia Faktúry na zaplatenie DPH. Zmluvné
strany sa dohodli, že:

(a) platba za dokončené Práce (bez DPH) sa uskutoční v rámci Mesačnej Jednotkovej platby
vypočítanej v súlade s touto Zmluvou a

(b) akákoľvek faktúra na Mesačnú Jednotkovú platbu vystavená počas Prevádzkového
obdobia nebude obsahovať žiadnu DPH, ktorú Verejný obstarávateľ zaplatil ako Záväzok
DPH.

25.9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Faktúra na zaplatenie DPH bude vystavená a Záväzok
DPH bude zaplatený v rovnakom kalendárnom roku.

25.9.8 Ak v dôsledku chyby alebo chýbajúcich informácií vo Faktúre na zaplatenie DPH
zaplatí Verejný obstarávateľ Záväzok DPH v nesprávnej výške a tým mu vznikne
preplatok alebo nedoplatok na Záväzku DPH:

(a) v prípade preplatku na Záväzku DPH je Koncesionár povinný čo najskôr požadovať od
príslušného daňového úradu jeho vrátenie a zaplatiť ho späť Verejnému obstarávateľovi
do piatich (5) Pracovných dní od jeho prijatia od príslušného daňového úradu,

(b) v prípade nedoplatku na Záväzku DPH je Verejný obstarávateľ povinný zaplatiť takú
dodatočnú platbu, aby zabezpečil zaplatenie celkového splatného Záväzku DPH na Účet
na úhradu Dane do piatich (5) Pracovných dní od oznámenia o nedoplatku zo strany
Koncesionára.
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26. Finančný model

26.1 Finančný model z Finančného uzavretia

26.1.1 Najneskôr do piatich (5) Pracovných dní odo Dňa účinnosti zmluvy je Koncesionár
povinný doručiť Verejnému obstarávateľovi Finančný model v tlačenej verzii platný ku
Dňu účinnosti zmluvy s potvrdením člena štatutárneho orgánu Koncesionára poznajúceho
všetky skutočnosti, že dokument je pravý a správny. Koncesionár zároveň doručí
Verejnému obstarávateľovi Finančný model platný ku Dňu účinnosti zmluvy
v elektronickej podobe na CD nosiči.

26.1.2 Koncesionár týmto udeľuje Verejnému obstarávateľovi licenciu použiť všetky verzie
Finančného modelu od jeho doručenia až do Dňa ukončenia, prípadne do dňa úplného
vyrovnania všetkých vzájomných nárokov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto
Zmluvy v prípade, že takýto deň nastane až po Dni ukončenia, a to na akékoľvek účely
v súvislosti s touto Zmluvou a/ alebo Projektom. Verejný obstarávateľ nesmie previesť
ani postúpiť licenciu udelenú v tomto článku 26.1.2 na akúkoľvek tretiu osobu okrem
svojich poradcov a osôb, na ktoré možno postúpiť túto Zmluvu v zmysle článku 48,
a v takomto prípade len na účely súvisiace s touto Zmluvou a/ alebo Projektom.

26.2 Finančný model bude aktualizovaný v súlade s Prílohou č. 13 tejto Zmluvy.

Časť 6 Externé udalosti

27. Kompenzačné udalosti

27.1 Pokiaľ v dôsledku Kompenzačnej udalosti:

27.1.1 Koncesionár nie je schopný vykonať Práce tak, aby (A) získal Kolaudačné rozhodnutie
pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného
rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Povolenie na predčasné užívanie pre
príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné
užívanie pre príslušný Samostatný úsek, alebo aby (B) po Plánovanom dátume vydania
Kolaudačného rozhodnutia získal Kolaudačné rozhodnutie do Posledného možného
termínu vydania Kolaudačného rozhodnutia, alebo

27.1.2 Koncesionár nie je schopný plniť akékoľvek ďalšie svoje záväzky vyplývajúce z tejto
Zmluvy, alebo

27.1.3 Koncesionárovi vznikli alebo mu vzniknú výdavky, ktoré by mu inak nevznikli, alebo mu
vzniknú výdavky skôr, alebo nezrealizoval alebo nezrealizuje žiadne príjmy, ktoré by
inak zrealizoval, alebo zrealizuje príjmy neskôr, ako keby sa Kompenzačná udalosť
nevyskytla,

Koncesionár je oprávnený požiadať o úľavu vo forme:

27.1.4 odloženia Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný
Samostatný úsek a/alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre
príslušný Samostatný úsek a/alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného
rozhodnutia o obdobie primerané k omeškaniu Koncesionára,
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27.1.5 upustenia od plnenia záväzku dotknutého Kompenzačnou udalosťou a/alebo

27.1.6 nároku na kompenzáciu a/ alebo

27.1.7 upustenia od ukončenia Zmluvy z dôvodu Porušenia zmluvy na strane Koncesionára.

27.2 Koncesionár získa úľavu podľa článku 27.1, len ak:

27.2.1 oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru svoju žiadosť o poskytnutie
takejto úľavy bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do pätnástich (15) Pracovných
dní po tom, čo sa Koncesionár o Kompenzačnej udalosti dozvedel,

27.2.2 najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku
27.2.1:

(a) poskytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru podrobné vysvetlenie
Kompenzačnej udalosti a požadovanej úľavy,

(b) v prípade omeškania oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru
odhadované trvanie takéhoto omeškania,

(c) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky ostatné relevantné
informácie týkajúce sa Kompenzačnej udalosti,

(d) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru očakávanú výšku straty
výnosov alebo zvýšených nákladov vyplývajúcich z Kompenzačnej udalosti

pričom však platí, že ak podrobné informácie nebudú k dispozícii do desiatich (10)
Pracovných dní, Koncesionár predloží oznámenie obsahujúce všetky dostupné informácie
a následne bude Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru poskytovať ďalšie
informácie každých päť (5) Pracovných dní od doručenia pôvodného oznámenia až kým
tieto podrobné informácie nebudú poskytnuté.

27.2.3 preukáže Nezávislému dozoru:

(a) že Kompenzačná udalosť bola dôvodom omeškania Prác, zníženia Platby za dostupnosť,
porušenia ostatných záväzkov Koncesionára, zvýšenia výdavkov, skoršieho vzniku
výdavkov, nezrealizovania príjmov alebo zrealizovania príjmov Koncesionárom neskôr a

(b) Koncesionár vynaložil všetko úsilie, ktoré možno od neho odôvodnene požadovať
v zmysle Zaužívanej odbornej praxe, aby zabránil alebo zmiernil dôsledky
Kompenzačnej udalosti tak, aby pre vylúčenie pochybností, požadovaná úľava bola
úmerná iba takej časti dôsledkov Kompenzačnej udalosti, ktorým Koncesionár nemohol
zabrániť ani ich nemohol zmierniť pri vynaložení primeraného úsilia.

27.3 Ak Koncesionár splnil povinnosti uvedené v článku 27.2 a Nezávislý dozor poskytol písomné
oznámenie, v ktorom rozhodol, že Kompenzačná udalosť nastala a aká úľava sa Koncesionárovi
poskytne v súlade s článkom 27, pričom takéto oznámenie bude poskytnuté najneskôr do
dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa poskytnutia podrobného vysvetlenia a ďalších
informácií požadovaných podľa článku 27.2.2 vyššie:

27.3.1 Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný
úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný
Samostatný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia sa odloží o
obdobie stanovené Nezávislým dozorom,
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27.3.2 ak Koncesionárovi vznikli dodatočné výdavky, alebo mu vznikli výdavky skôr, alebo
nezrealizoval príjmy, ktoré by inak zrealizoval, alebo zrealizoval príjmy neskôr, ako keby
Kompenzačná udalosť nenastala, Verejný obstarávateľ nahradí Koncesionárovi tieto
vynaložené výdavky alebo príjmy tak, aby Koncesionár zostal v pozícii Ani lepšie, ani
horšie, a to (i) vo vzťahu k vzniknutým dodatočným výdavkom alebo výdavkom, ktoré
mu vznikli skôr, alebo k nezrealizovaným príjmom alebo príjmom zrealizovaným neskôr,
a to najneskôr do začiatku Koncesnej lehoty, alebo v dôsledku toho, že Koncesionárovi
kedykoľvek vzniknú Kapitálové výdavky, do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia
písomnej žiadosti Koncesionára podloženej všetkými relevantnými informáciami, alebo
(ii) vo všetkých ostatných prípadoch prostredníctvom primeranej úpravy Jednotkovej
platby, a na vylúčenie pochybností sa uvádza, že spôsob platby zvolený Verejným
obstarávateľom v súlade s týmto článkom bude taký, ktorý je najvhodnejší za daných
okolností s prihliadnutím najmä na bod, v ktorom budú splatné platby, ktoré má uhradiť
Koncesionár v súlade s Projektovou dokumentáciou a Zmluvami o financovaní.

27.3.3 Verejný obstarávateľ nemôže uplatniť svoje právo na predčasné ukončenie Zmluvy v
dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára spôsobeného Kompenzačnou
udalosťou a

27.3.4 Verejný obstarávateľ oslobodí Koncesionára od jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy
v rozsahu stanovenom Nezávislým dozorom

pričom platí, že ak Koncesionár alebo Verejný obstarávateľ nesúhlasia s písomným rozhodnutím
Nezávislého dozoru poskytnutým podľa článku 27.3, alebo ak Nezávislý dozor neposkytne svoje
rozhodnutie v rámci požadovanej lehoty, bude akýkoľvek Spor vyriešený v súlade s článkom 56.
Písomné rozhodnutie Nezávislého dozoru bude pre Zmluvné strany záväzné, pokiaľ ktorákoľvek
Zmluvná strana nezačne Spor podľa článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia
písomného rozhodnutia Nezávislého dozoru.

27.4 Ak Koncesionár neposkytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru informácie v
lehotách uvedených v tomto článku 27, nebude mu v dôsledku Kompenzačnej udalosti
poskytnutá žiadna z vyššie uvedených úľav, pokiaľ uvedené informácie neposkytne.

27.5 Koncesionár je povinný poskytnúť Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru akékoľvek
ďalšie podstatné informácie týkajúce sa Kompenzačnej udalosti bez zbytočného odkladu po tom,
ako sa o nich dozvie, ako aj informácie o skutočnostiach, ktoré sú nové alebo ktoré naznačujú, že
predtým poskytnuté informácie sú v podstatnom ohľade nepresné a/ alebo zavádzajúce.

28. Liberačné udalosti

28.1 Pokiaľ a v rozsahu, v akom Liberačná udalosť:

28.1.1 Je dôvodom, že Koncesionár nie je schopný vykonať Práce tak, aby (A) získal
Kolaudačné rozhodnutie pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania
Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Povolenie na predčasné
užívanie pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Povolenia na
predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek, alebo aby (B) po Plánovanom dátume
vydania Kolaudačného rozhodnutia získal Kolaudačné rozhodnutie do Posledného
možného termínu vydania Kolaudačného rozhodnutia, alebo

28.1.2 nepriaznivo ovplyvňuje schopnosť Koncesionára plniť akékoľvek ďalšie svoje záväzky
vyplývajúce z tejto Zmluvy,
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Koncesionár je oprávnený požiadať o úľavu vo forme:

28.1.3 odloženia Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný
Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre
príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného
rozhodnutia o obdobie primerané k omeškaniu Koncesionára,

28.1.4 upustenia záväzkov,

28.1.5 v prípade Protestnej akcie ako Liberačnej udalosti, v dôsledku ktorej dôjde k omeškaniu s
vydaním Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný
Samostatný úsek, ktoré bude trvať viac ako dva (2) týždne, úhrady Sumy Dlhovej služby
pre Samostatný pod-úsek a akékoľvek súvisiace Neopomenuteľné fixné náklady (pokiaľ
vznikli) Verejným obstarávateľom, ktoré sa stanú splatnými vo vzťahu k Samostatnému
pod-úseku dotknutému takou Liberačnou udalosťou, po dobu omeškania dlhšieho ako
dva (2) týždne. Na vylúčenie pochybností sa uvádza, že táto úľava neplatí na žiadnu inú
Liberačnú udalosť ako na Protestnú akciu,

28.1.6 po vydaní Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre
Samostatný úsek, v prípade Protestnej akcie ako Liberačnej udalosti, v dôsledku ktorej
nie je Koncesionár schopný splniť všetky alebo podstatnú časť svojich povinností z tejto
Zmluvy počas obdobia presahujúceho viac ako dva (2) týždne, bude upustené od úpravy
Platby za dostupnosť v dôsledku zníženia Dostupnosti alebo od Úpravy platby v
závislosti na kvalite plnenia podľa Prílohy č. 12 Zmluvy splatnej v súvislosti
s príslušným Samostatným pod-úsekom, počínajúc dva (2) týždne po začatí Liberačnej
udalosti v rozsahu, v akom bude Mesačná Jednotková platba splatná v súvislosti so
Samostatným pod-úsekom dotknutým touto Liberačnou udalosťou nižšia ako Suma
Dlhovej služby pre Samostatný pod-úsek a akékoľvek súvisiace Neopomenuteľné fixné
náklady (pokiaľ vznikli) pre Samostatný pod-úsek dotknutý touto Liberačnou udalosťou,
ktoré sa stanú splatnými. Na vylúčenie pochybností sa uvádza, že táto úľava neplatí na
žiadnu inú Liberačnú udalosť ako na Protestnú akciu, a/alebo

28.1.7 upustenia od ukončenia Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára.

28.2 Koncesionár získa takúto úľavu, len ak:

28.2.1 oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru svoju žiadosť o poskytnutie
takejto úľavy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do pätnástich (15) Pracovných dní
po tom, čo sa Koncesionár o Liberačnej udalosti dozvedel,

28.2.2 najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku
28.2.1:

(a) poskytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru podrobné vysvetlenie
Liberačnej udalosti a požadovanej úľavy,

(b) v prípade omeškania oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru
odhadované trvanie takéhoto omeškania a

(c) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky ostatné relevantné
informácie

za podmienky, že ak podrobné informácie nebudú k dispozícii do desiatich (10)
Pracovných dní, Koncesionár predloží oznámenie obsahujúce všetky dostupné informácie
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v lehote týchto desiatich (10) Pracovných dní a následne bude Verejnému
obstarávateľovi a Nezávislému dozoru poskytovať ďalšie informácie každých päť (5)
Pracovných dní od doručenia pôvodného oznámenia až kým tieto podrobné informácie
nebudú poskytnuté.

28.2.3 preukáže Nezávislému dozoru, že:

(a) Liberačná udalosť bola dôvodom omeškania s Plánovaným dátumom vydania Povolenia
na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo s Plánovaným dátumom
vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaným
dátumom vydania Kolaudačného rozhodnutia alebo k nesplneniu ďalších záväzkov
Koncesionára, a

(b) Koncesionár vynaložil všetko úsilie, ktoré možno od neho odôvodnene požadovať
v súlade so Zaužívanou odbornou praxou, aby zabránil alebo zmiernil dôsledky
Liberačnej udalosti tak, aby pre vylúčenie pochybností, požadovaná úľava bola úmerná
iba takej časti dôsledkov Liberačnej udalosti, ktorým Koncesionár nemohol predísť alebo
ich zmierniť.

28.3 Ak Koncesionár splnil povinnosti uvedené v článku 28.2 a Nezávislý dozor poskytol písomné
oznámenie, v ktorom rozhodol, že Liberačná udalosť nastala a aká úľava sa Koncesionárovi
poskytne v súlade s týmto článkom 28, pričom takéto oznámenie bude poskytnuté najneskôr do
dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa poskytnutia podrobného vysvetlenia a ďalších
informácií požadovaných podľa článku 28.2.2 vyššie:

28.3.1 Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie alebo Plánovaný dátum
vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaný
dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia sa odloží o obdobie stanovené Nezávislým
dozorom,

28.3.2 Verejný obstarávateľ nemôže uplatniť svoje právo na predčasné ukončenie Zmluvy
v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára podľa tejto Zmluvy spôsobeného
Liberačnou udalosťou,

28.3.3 v prípade Protestnej akcie ako Liberačnej udalosti, v dôsledku ktorej dôjde k omeškaniu s
vydaním Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre
Samostatný úsek, ktoré bude dlhšie ako dva (2) týždne, Verejný obstarávateľ uhradí
Sumu Dlhovej služby pre Samostatný pod-úsek a akékoľvek súvisiace Neopomenuteľné
fixné náklady (pokiaľ vznikli), ktoré sa stanú splatnými v súvislosti s príslušným
Samostatným pod-úsekom dotknutým takou Liberačnou udalosťou, za obdobie
omeškania presahujúce dva (2) týždne. Na vylúčenie pochybností sa uvádza, že táto
úľava neplatí na žiadnu inú Liberačnú udalosť ako na Protestnú akciu,

28.3.4 po vydaní Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre
príslušný Samostatný úsek, v prípade Protestnej akcie ako Liberačnej udalosti, v
dôsledku ktorej nie je Koncesionár schopný splniť všetky alebo podstatnú časť svojich
povinností z tejto Zmluvy počas obdobia presahujúceho dva (2) týždne, bude upustené od
úpravy Platby za dostupnosť v dôsledku zníženia Dostupnosti alebo od Úpravy platby v
závislosti na kvalite plnenia podľa Prílohy č. 12 Zmluvy splatnej v súvislosti s
príslušným Samostatným pod-úsekom, počínajúc dva (2) týždne po začatí Liberačnej
udalosti v rozsahu, v akom bude Mesačná Jednotková platba splatná v súvislosti so
Samostatným pod-úsekom dotknutým touto Liberačnou udalosťou nižšia ako Suma
Dlhovej služby pre Samostatný pod-úsek a akékoľvek súvisiace Neopomenuteľné fixné
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náklady (pokiaľ vznikli) pre Samostatný pod-úsek dotknutý touto Liberačnou udalosťou.
Na vylúčenie pochybností sa uvádza, že táto úľava neplatí na žiadnu inú Liberačnú
udalosť ako na Protestnú akciu, a

28.3.5 Verejný obstarávateľ oslobodí Koncesionára od jeho záväzku podľa tejto Zmluvy
v rozsahu stanovenom Nezávislým dozorom,

pričom však platí, že ak Koncesionár alebo Verejný obstarávateľ nesúhlasia s písomným
rozhodnutím Nezávislého dozoru poskytnutým podľa článku 28.3, alebo ak Nezávislý dozor
neposkytne svoje rozhodnutie v rámci požadovanej lehoty, bude akýkoľvek Spor vyriešený
v súlade s článkom 56. Písomné rozhodnutie Nezávislého dozoru bude pre Zmluvné strany
záväzné, pokiaľ ktorákoľvek Zmluvná strana nezačne Spor podľa článku 56 do dvadsiatich (20)
Pracovných dní od prijatia písomného rozhodnutia Nezávislého dozoru.

28.4 Ak Koncesionár neposkytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru informácie v
lehotách uvedených v tomto článku 28, nebude mu v dôsledku Liberačnej udalosti poskytnutá
žiadna z vyššie uvedených úľav, pokiaľ uvedené informácie neposkytne, pričom platí, že
Koncesionárovi nebudú v dôsledku príslušnej Liberačnej udalosti poskytnuté žiadne z výhod
uvedených v článkoch 28.3.2 až 28.3.5 v období, v ktorom neposkytol potrebné informácie
Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru v lehotách uvedených v tomto článku 28.

28.5 Koncesionár je povinný poskytnúť Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru akékoľvek
ďalšie podstatné informácie týkajúce sa Liberačnej udalosti bez zbytočného odkladu po tom, ako
sa o nich dozvie, ako aj informácie o skutočnostiach, ktoré sú nové alebo ktoré naznačujú, že
predtým poskytnuté informácie sú v podstatnom ohľade nepresné a/alebo zavádzajúce.

28.6 V prípade, že Liberačná udalosť pretrváva alebo jej dôsledky sú také, že:

28.6.1 omeškanie Povolenia na predčasné užívanie presiahne dvanásť (12) mesiacov, alebo

28.6.2 Koncesionár nie je schopný dodržať všetky alebo podstatnú časť svojich záväzkov
vyplývajúcich z tejto Zmluvy po dobu viac ako dvanásť (12) mesiacov,

je Verejný obstarávateľ oprávnený ukončiť túto Zmluvu podľa článku 37.7.

28.6.3 S výnimkou článku 28.3.2 nie je týmto článkom 28 dotknuté právo Verejného
obstarávateľa vykonať zrážky podľa Platobného mechanizmu.

29. Vyššia moc

29.1 Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená uplatniť voči druhej Zmluvnej strane nároky z
dôvodu porušenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy touto Zmluvnou stranou, pokiaľ nastane
udalosť Vyššej moci a daná Zmluvná strana nemôže plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy
v dôsledku udalosti Vyššej moci.

29.2 S výnimkou článku 29.8.4 nie je týmto článkom 29 dotknuté právo Verejného obstarávateľa
vykonať zrážky podľa Platobného mechanizmu.

29.3 V prípade výskytu udalosti Vyššej moci je Dotknutá strana povinná bezodkladne informovať
druhú Zmluvnú stranu o tejto skutočnosti. Oznámenie musí obsahovať podrobnosti o výskyte
udalosti Vyššej moci vrátane dôkazov jej účinkov na plnenie záväzkov Dotknutej strany
a opatrenia navrhované za účelom zmiernenia jej účinku.
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29.4 Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať v dobrej viere bez zbytočného odkladu po doručení takéhoto
oznámenia a vynaložiť primerané úsilie potrebné na to, aby si dohodli primerané podmienky na
zmiernenie účinkov udalosti Vyššej moci a umožnili nerušené pokračovanie v plnení tejto
Zmluvy.

29.5 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na takýchto podmienkach do šiestich (6) mesiacov odo dňa
výskytu udalosti Vyššej moci a udalosť Vyššej moci bude pretrvávať alebo jej dôsledky budú
také, že Dotknutá strana nebude schopná plniť všetky alebo podstatnú časť svojich záväzkov
uvedených v tejto Zmluve, ktorákoľvek Zmluvná strana bude oprávnená ukončiť túto Zmluvu
v súlade s článkom 37.7.

29.6 Pokiaľ v dôsledku udalosti Vyššej moci:

29.6.1 nie je Koncesionár schopný vykonať Práce tak, aby (A) získal Kolaudačné rozhodnutie
pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného
rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Povolenie na predčasné užívanie pre
príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné
užívanie pre  príslušný Samostatný úsek, alebo aby (B) po Plánovanom dátume vydania
Kolaudačného rozhodnutia získal Kolaudačné rozhodnutie do Posledného možného
termínu vydania Kolaudačného rozhodnutia, alebo

29.6.2 Koncesionár nie je schopný plniť akékoľvek ďalšie svoje záväzky vyplývajúce z tejto
Zmluvy,

Koncesionár je oprávnený požiadať o úľavu vo forme:

29.6.3 odloženia Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný
Samostatný úsek  alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre
príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného
rozhodnutia o obdobie primerané k omeškaniu Koncesionára,

29.6.4 upustenia od vymáhania záväzkov,

29.6.5 ak taká udalosť Vyššej moci spôsobí omeškanie s vydaním Povolenia na predčasné
užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre  príslušný Samostatný úsek, úhrady
Verejným obstarávateľom Sumy Dlhovej služby pre Samostatný pod-úsek a akýchkoľvek
súvisiacich Neopomenuteľných fixných nákladov (pokiaľ vznikli) splatných v
ktoromkoľvek mesiaci v súvislosti s príslušným Samostatným úsekom za obdobie
omeškania spôsobeného udalosťou Vyššej moci,

29.6.6 ak taká udalosť Vyššej moci spôsobí, že Koncesionár nie je schopný plniť svoje
povinnosti podľa tejto Zmluvy po vydaní Povolenia na predčasné užívanie alebo
Kolaudačného rozhodnutia, tak vo vzťahu k príslušným Samostatným pod-úsekom
upustenia od úpravy Platby za dostupnosť v dôsledku zníženia Dostupnosti a/alebo od
Úpravy platby v závislosti na kvalite plnenia podľa Prílohy č. 12 Zmluvy v rozsahu,
v akom by prípadné úpravy spôsobili, že Mesačná Jednotková platba splatná v súvislosti
so Samostatným pod-úsekom dotknutým udalosťou Vyššej moci bude nižšia ako Suma
Dlhovej služby pre Samostatný pod-úsek a akékoľvek súvisiace Neopomenuteľné fixné
náklady (pokiaľ vznikli) splatné v ktoromkoľvek mesiaci v súvislosti so Samostatným
pod-úsekom dotknutým udalosťou Vyššej moci, po dobu, počas ktorej príslušná udalosť
Vyššej moci pretrváva, a/alebo
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29.6.7 upustenia od ukončenia Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára.

29.7 Koncesionár získa úľavu, len ak:

29.7.1 oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru žiadosť o poskytnutie
akejkoľvek takejto úľavy bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do pätnástich (15)
Pracovných dní po tom, čo sa Koncesionár dozvedel, že nastala udalosť Vyššej moci,

29.7.2 najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku
29.7.1:

(a) poskytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru podrobné vysvetlenie
udalosti Vyššej moci a požadovanej úľavy,

(b) v prípade omeškania oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru
odhadované trvanie takéhoto omeškania a

(c) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky ostatné relevantné
informácie

pričom platí, že ak podrobné informácie nebudú k dispozícii do desiatich (10)
Pracovných dní, Koncesionár predloží v lehote týchto desiatich (10) Pracovných dní
oznámenie obsahujúce všetky dostupné informácie a následne bude Verejnému
obstarávateľovi a Nezávislému dozoru poskytovať ďalšie informácie každých päť (5)
Pracovných dní od doručenia pôvodného oznámenia až kým tieto podrobné informácie
nebudú poskytnuté.

29.7.3 preukáže Nezávislému dozoru, že:

(a) v dôsledku udalosti Vyššej moci došlo k omeškaniu Plánovaného dátumu vydania
Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného
dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo
Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia alebo nesplneniu ďalších
záväzkov Koncesionára a

(b) Koncesionár vynaložil všetko úsilie, ktoré možno od neho odôvodnene požadovať
v súlade so Zaužívanou odbornou praxou, aby zabránil alebo zmiernil dôsledky udalosti
Vyššej moci tak, aby pre vylúčenie pochybností, požadovaná úľava bola úmerná iba takej
časti dôsledkov udalosti Vyššej moci, ktorým Koncesionár nemohol zabrániť alebo ich
zmierniť.

29.8 Ak Koncesionár splnil svoje povinnosti uvedené v článku 29.7 a Nezávislý dozor poskytol
písomné oznámenie, v ktorom rozhodol, že udalosť Vyššej moci nastala a aká úľava sa
Koncesionárovi poskytne v súlade s článkom 29, pričom takéto oznámenie bude poskytnuté
najneskôr do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa poskytnutia podrobného vysvetlenia
a ďalších informácií požadovaných podľa článku 29.7.2 vyššie:

29.8.1 Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný
úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný
Samostatný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia sa odloží o
obdobie primerané k omeškaniu Koncesionára v dôsledku udalosti Vyššej moci,

29.8.2 Verejný obstarávateľ nemôže uplatniť svoje právo na predčasné ukončenie Zmluvy
v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára podľa tejto Zmluvy spôsobeného
udalosťou Vyššej moci,
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29.8.3 v prípade udalosti Vyššej moci, v dôsledku ktorej dôjde k omeškaniu s vydaním
Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný
Samostatný úsek, za podmienok článku 34.2.2, Verejný obstarávateľ uhradí Sumu
Dlhovej služby pre Samostatný pod-úsek a akékoľvek súvisiace Neopomenuteľné fixné
náklady (pokiaľ vznikli) v súvislosti s príslušným Samostatným úsekom, ktoré sa stanú
splatnými za obdobie omeškania spôsobeného udalosťou Vyššej moci,

29.8.4 v prípade udalosti Vyššej moci, v dôsledku ktorej nie je Koncesionár schopný plniť svoje
povinnosti podľa tejto Zmluvy po vydaní Povolenia na predčasné užívanie alebo
Kolaudačného rozhodnutia pre  príslušný Samostatný pod-úsek, za podmienok článku
34.2.2 bude upustené od úpravy Platby za dostupnosť v dôsledku zníženia Dostupnosti
a/alebo od Úpravy platby v závislosti na kvalite plnenia podľa Prílohy č. 12 Zmluvy
v rozsahu, v akom bude Mesačná Jednotková platba splatná za Samostatný pod-úsek
dotknutý udalosťou Vyššej moci nižšia ako Suma Dlhovej služby pre Samostatný pod-
úsek a akékoľvek súvisiace Neopomenuteľné fixné náklady (pokiaľ vznikli) v súvislosti
so Samostatným pod-úsekom dotknutým udalosťou Vyššej moci, ktoré sa stanú
splatnými, a

29.8.5 Verejný obstarávateľ oslobodí Koncesionára od jeho záväzku podľa tejto Zmluvy
v rozsahu primeranom povahe udalosti Vyššej moci

pričom platí, že ak Koncesionár alebo Verejný obstarávateľ nesúhlasia s písomným rozhodnutím
Nezávislého dozoru poskytnutým podľa článku 29.8, alebo ak Nezávislý dozor neposkytne svoje
rozhodnutie v rámci požadovanej lehoty, bude akýkoľvek Spor vyriešený v súlade s článkom 56.
Písomné rozhodnutie Nezávislého dozoru bude pre Zmluvné strany záväzné, pokiaľ ktorákoľvek
Zmluvná strana nezačne Spor podľa článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia
písomného rozhodnutia Nezávislého dozoru.

29.9 Ak Koncesionár neposkytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru informácie
v lehotách uvedených v tomto článku 29, nebude mu v dôsledku udalosti Vyššej moci poskytnutá
žiadna z vyššie uvedených úľav, pokiaľ uvedené informácie neposkytne, pričom platí, že
Koncesionárovi nebudú v dôsledku príslušnej udalosti Vyššej moci poskytnuté žiadne z výhod
uvedených v článkoch 29.8.2 až 29.8.5 v období, v akom neposkytol potrebné informácie
Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru v lehotách uvedených v tomto článku 29.

29.10 Zmluvné strany počas celého trvania udalosti Vyššej moci vynaložia všetko primerané úsilie na
to, aby zabránili alebo zmiernili účinky akéhokoľvek omeškania, a Koncesionár sa zaväzuje
počas celej doby trvania takejto udalosti Vyššej moci vykonávať kroky v súlade so Zaužívanou
odbornou praxou, aby prekonal alebo minimalizoval dôsledky udalosti Vyššej moci.

29.11 Dotknutá strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu, ak:

29.11.1 sa dozvie o akýchkoľvek iných podstatných informáciách týkajúcich sa udalosti Vyššej
moci a poskytne druhej Zmluvnej strane informácie o skutočnostiach, ktoré sú nové a
ktoré svedčia o tom, že predtým poskytnuté informácie sú v podstatnej miere nepresné
alebo zavádzajúce, a/alebo

29.11.2 sa udalosť Vyššej moci skončí alebo prestane mať vplyv na plnenie jej záväzkov podľa
tejto Zmluvy. Po prijatí takéhoto oznámenia od Dotknutej strany bude táto Zmluva
pokračovať za rovnakých podmienok, aké existovali bezprostredne pred výskytom
udalosti Vyššej moci.
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Časť 7 Zmeny

30. Zmeny právnej úpravy

30.1 Ak dôjde k Zmene právnej úpravy, ktorá nepredstavuje Kvalifikovanú zmenu právnej úpravy
a ktorá vyžaduje, aby Koncesionár vykonal zmeny alebo úpravy v Projekte, kvalite alebo rozsahu
Prác alebo Služieb, Koncesionár sa zaväzuje predložiť návrh na Zmenu na strane Koncesionára
v zmysle článku 32.2.

30.2 Ak dôjde ku Kvalifikovanej zmene právnej úpravy alebo k nej má v blízkom čase dôjsť,
ktorákoľvek zo Zmluvných strán písomne oznámi druhej Zmluvnej strane pravdepodobné účinky
takejto zmeny, pričom uvedie:

30.2.1 či je potrebná úľava od plnenia záväzkov vrátane záväzku dodržania Plánovaného
dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo
Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek
alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia,

30.2.2 všetky potrebné zmeny Prác alebo Služieb, ktoré vyplynú z takejto Kvalifikovanej zmeny
právnej úpravy,

30.2.3 či sú potrebné zmeny v podmienkach tejto Zmluvy alebo iných Dokumentoch Projektu,

30.2.4 či implementácia Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy bude mať priamy vplyv
na zvýšenie nákladov alebo stratu výnosov Koncesionára,

30.2.5 všetky Kapitálové výdavky, ktoré sú potrebné na implementáciu Kvalifikovanej zmeny
právnej úpravy, alebo ktoré je možné ušetriť,

30.2.6 všetky Potrebné povolenia, ktoré sú potrebné na implementáciu Kvalifikovanej zmeny
právnej úpravy, a

30.2.7 spôsob, akým môže Kvalifikovaná zmena právnej úpravy ovplyvniť ceny účtované inými
dodávateľmi služieb, ktoré sú podobné Službám, vrátane spoločností prevádzkovaných
Akcionármi alebo ich Spriaznenými spoločnosťami.

30.3 Pokiaľ v dôsledku Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy:

30.3.1 Koncesionár nie je schopný vykonať Práce tak, aby (A) získal Kolaudačné rozhodnutie
pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného
rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek alebo Povolenie na predčasné užívanie pre
príslušný Samostatný úsek do Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné
užívanie pre  príslušný Samostatný úsek, alebo aby (B) po Plánovanom dátume vydania
Kolaudačného rozhodnutia získal Kolaudačné rozhodnutie do Posledného možného
termínu vydania Kolaudačného rozhodnutia, alebo,

30.3.2 Koncesionár nie je schopný plniť svoje ďalšie záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, alebo

30.3.3 Koncesionárovi vznikli alebo vzniknú náklady, ktoré by mu neboli vznikli, alebo
nedosiahol alebo nedosiahne výnosy, ktoré by inak dosiahol, keby nenastala
Kvalifikovaná zmena právnej úpravy,

Koncesionár je oprávnený požiadať o úľavu vo forme:
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30.3.4 odloženia Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný
Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre
príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného
rozhodnutia,

30.3.5 zmeny Dokumentov Projektu tak, aby bola zohľadnená Kvalifikovaná zmena právnej
úpravy,

30.3.6 práva na kompenzáciu (vrátane ušlého zisku okrem takého, ktorý vznikne v súvislosti
s Podielom Koncesionára na Kumulatívnych kapitálových výdavkoch) a/alebo

30.3.7 upustenia od ukončenia Zmluvy z dôvodu Porušenia zmluvy na strane Koncesionára.

30.4 Koncesionár môže takéto úľavy podľa článku 30.3 získať, len ak:

30.4.1 oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru svoju požiadavku na
poskytnutie akýchkoľvek takýchto úľav bez zbytočného odkladu, najneskôr však do
pätnástich (15) Pracovných dní po tom, čo Kvalifikovaná zmena právnej úpravy
nadobudla účinnosť,

30.4.2 najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku
30.4.1:

(a) poskytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru podrobné vysvetlenie
Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy a požadovanej úľavy,

(b) v prípade omeškania oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru
odhadované trvanie takéhoto omeškania,

(c) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky ostatné relevantné
informácie týkajúce sa Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy; a

(d) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru očakávané straty na výnosoch
alebo zvýšenie nákladov vyplývajúcich z Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy

pričom platí, že ak podrobné informácie nie sú k dispozícii do desiatich (10) Pracovných
dní, predloží Koncesionár v lehote týchto desiatich (10) Pracovných dní oznámenie
obsahujúce všetky dostupné informácie a následne bude Verejnému obstarávateľovi
a Nezávislému dozoru poskytovať ďalšie informácie každých päť (5) Pracovných dní od
doručenia pôvodného oznámenia až kým tieto podrobné informácie nebudú poskytnuté.

30.4.3 preukáže Nezávislému dozoru, že:

(a) následkom Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy je alebo bude omeškanie Plánovaného
dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek alebo
Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný Samostatný úsek
alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia, zníženie Platby za
dostupnosť, nesplnenie ďalších povinností Koncesionára, zvýšenie nákladov,
neschopnosť dosiahnuť výnosy a

(b) Koncesionár vynaložil primerané úsilie v súlade so Zaužívanou odbornou praxou, aby
zabránil alebo zmiernil následky Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy, a aby sa predišlo
pochybnostiam tak, aby bola požadovaná úľava úmerná iba takej časti následkov
Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy, ktorým Koncesionár nemohol predísť alebo ich
zmierniť ani pri vynaložení takého primeraného úsilia.
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30.5 Pokiaľ Koncesionár splnil svoje záväzky stanovené v článku 30.4 a Nezávislý dozor poskytol
písomné oznámenie, v ktorom rozhodol, že Kvalifikovaná zmena právnej úpravy nastala a aké
úľavy sa majú Koncesionárovi v súlade s článkom 30 poskytnúť, pričom takéto oznámenie bude
poskytnuté najneskôr do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa poskytnutia podrobného
vysvetlenia a ďalších informácií požadovaných podľa článku 30.4.2 vyššie:

30.5.1 Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný
úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný
Samostatný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia sa odložia o
dobu primeranú Kvalifikovanej zmene právnej úpravy,

30.5.2 za podmienok článkov 30.8 a 30.10 a ak Koncesionárovi vzniknú dodatočné výdavky
alebo mu vznikol ušlý zisk, Verejný obstarávateľ tieto vzniknuté výdavky a ušlý zisk (s
výnimkou Podielu Koncesionára na Kumulatívnych kapitálových výdavkoch) uhradí
Koncesionárovi tak, aby Koncesionár zostal v pozícii Ani lepšie, ani horšie (berúc do
úvahy požiadavku, že Koncesionár musí vždy zodpovedať za Podiel Koncesionára na
Kumulatívnych kapitálových výdavkoch), a to buď (i) vo vzťahu ku Kapitálovým
výdavkom podľa článku 30.9 nižšie do dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia
písomnej žiadosti Koncesionára alebo (ii) vo všetkých ostatných prípadoch primeranou
úpravou Jednotkovej platby,

30.5.3 Verejný obstarávateľ nemôže uplatniť svoje právo na predčasné ukončenie Zmluvy
v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára z dôvodu porušenia záväzkov
Koncesionára v zmysle tejto Zmluvy spôsobeného Kvalifikovanou zmenou právnej
úpravy, a

30.5.4 Verejný obstarávateľ oslobodí Koncesionára od jeho záväzku podľa tejto Zmluvy
v rozsahu a po dobu primeranú povahe Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy,

pričom ak Koncesionár alebo Verejný obstarávateľ nesúhlasia s písomným rozhodnutím
Nezávislého dozoru poskytnutým podľa článku 30.5, alebo ak Nezávislý dozor neposkytne svoje
rozhodnutie v rámci požadovanej lehoty, bude akýkoľvek Spor vyriešený v súlade s článkom 56.
Písomné rozhodnutie Nezávislého dozoru bude pre Zmluvné strany záväzné, pokiaľ niektorá
Zmluvná strana nezačne Spor týkajúci sa tohto rozhodnutia v zmysle článku 56 do dvadsiatich
(20) Pracovných dní od prijatia písomného rozhodnutia Nezávislého dozoru.

30.6 Ak Koncesionár neposkytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru informácie
v lehotách uvedených v tomto článku 30, nebude mu v dôsledku Kvalifikovanej zmeny právnej
úpravy poskytnutá žiadna z vyššie uvedených úľav, a to po dobu, pokiaľ uvedené informácie
neposkytne, pričom platí, že Koncesionárovi nebudú v dôsledku Kvalifikovanej zmeny právnej
úpravy poskytnuté žiadne z výhod uvedených v článkoch 30.5.1 až 30.5.4 v období, v akom
neposkytol potrebné informácie Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru v lehotách
uvedených v článku 30.

30.7 Koncesionár je povinný oznámiť Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru akékoľvek
ďalšie informácie týkajúce sa Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy bez zbytočného odkladu po
tom, ako sa o nich dozvie, ako aj informácie o skutočnostiach, ktoré sú nové alebo ktoré
naznačujú, že predtým poskytnuté informácie sú v podstatnom ohľade nepresné
a/alebo zavádzajúce.

30.8 Pokiaľ sa Zmluvné strany dohodnú alebo ak bude rozhodnuté Nezávislým dozorom v súlade
s článkom 56, že Koncesionár by mal v súvislosti s Kvalifikovanou zmenou právnej úpravy
vynaložiť Kapitálové výdavky, Koncesionár vynaloží primerané úsilie potrebné na to, aby získal
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potrebné finančné prostriedky na krytie Kapitálových výdavkov prijateľné pre Verejného
obstarávateľa a pre Veriteľov za podmienky, že Koncesionár zostane v pozícii Ani horšie, ani
lepšie.

30.9 Ak Koncesionár vynaložil primerané úsilie na získanie finančných prostriedkov na takéto
dodatočné Kapitálové výdavky v súlade s článkom 30.8, ale nezískal ich do štyridsiatich piatich
(45) Pracovných dní odo dňa dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami alebo rozhodnutia
v zmysle článku 56, pri dodržaní podmienky uvedenej v článku 30.10, Verejný obstarávateľ
zaplatí Koncesionárovi čiastku rovnajúcu sa Kapitálovým výdavkom (za vykonanú prácu
a faktúru, ktorú Koncesionár príjme) určeným v súlade s článkom 30.5.2.

30.10 Podiel Koncesionára na Kumulatívnych kapitálových výdavkoch vyplývajúcich z časti (c)
definície Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy bude znášať Koncesionár. Zostávajúcu časť
Kumulatívnych kapitálových výdavkov zaplatí Verejný obstarávateľ Koncesionárovi v súlade
s článkom 30.5.2.

31. Zmeny Noriem

Ak Verejný obstarávateľ plánuje vykonať zmeny v Normách za účelom zohľadnenia aktualizácií,
úprav alebo doplnení Noriem, Verejný obstarávateľ navrhne Zmenu na strane Verejného
obstarávateľa v súlade s článkom 32.1.

32. Zmeny Prác a Služieb

32.1 Zmena na strane Verejného obstarávateľa

32.1.1 Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek požadovať zmenu Prác, Projektovej cestnej
komunikácie alebo Služieb (vrátane zmien v rozsahu Služieb), a to doručením písomnej
žiadosti o zmenu Koncesionárovi, v ktorej budú uvedené podrobnosti o zmene, ktorú
požaduje Verejný obstarávateľ v súlade s článkom 32.1.3 („Oznámenie o zmene na
strane Verejného obstarávateľa“).

32.1.2 Verejný obstarávateľ nie je oprávnený v Oznámení o zmene na strane Verejného
obstarávateľa požadovať nasledovné:

(a) aby Práce alebo Služby boli poskytnuté spôsobom, ktorý je v rozpore s Právnym
predpisom alebo Zaužívanou odbornou praxou,

(b) zmeny, ktoré ohrozujú alebo by mohli vážne ohroziť zdravie a bezpečnosť osôb,

(c) zmeny, ktoré by podstatne zmenili povahu Projektu vrátane povahy rizika,

(d) zmeny, ktoré nespadajú do právomoci Verejného obstarávateľa,

(e) zmeny, ktoré by vyžadovali získanie Dodatočných pozemkov alebo Osobitných
pozemkov (a také Dodatočné pozemky alebo Osobitné pozemky nie sú poskytnuté
Verejným obstarávateľom), a

(f) zmeny, ktoré by spôsobili zrušenie, pozastavenie alebo zmenu existujúceho Potrebného
povolenia alebo potrebu nového Potrebného povolenia, a nie je dôvodne pravdepodobné,
že by bol Koncesionár schopný získať takéto Potrebné povolenie v čase navrhovanom pre
uskutočnenie Zmeny na strane Verejného obstarávateľa,
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pričom platí, že bez ohľadu na ustanovenia článkov 32.1.2(c), (d), (e) (za podmienky, že
Verejný obstarávateľ poskytne potrebné Dodatočné pozemky alebo Osobitné pozemky) a
(f), že Verejný obstarávateľ je oprávnený kedykoľvek predložiť žiadosť podľa článku
32.1.1 vyššie v súvislosti s projektom, výstavbou, prevádzkou a údržbou tretieho
jazdného pruhu na ktoromkoľvek Samostatnom úseku. Takáto žiadosť bude riešená
v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 32.1.3 až 32.1.13 nižšie.

32.1.3 Verejný obstarávateľ v Oznámení o zmene na strane Verejného obstarávateľa uvedie:

(a) dostatočné podrobnosti požadovanej Zmeny na strane Verejného obstarávateľa, aby bol
Koncesionár schopný zostaviť odhadované zmeny nákladov a príjmov Projektu,

(b) ak si Zmena na strane Verejného obstarávateľa vyžaduje akékoľvek Kapitálové výdavky,
či ich uhradí Verejný obstarávateľ sám alebo či očakáva, že Koncesionár vynaloží
primerané úsilie potrebné na získanie finančných prostriedkov na krytie Kapitálových
výdavkov tak, ako je uvedené v článku 32.1.10, a

(c) primeranú lehotu, v ktorej má Koncesionár predložiť Verejnému obstarávateľovi svoje
vyjadrenie vrátane odhadovanej zmeny v nákladoch a príjmoch Projektu, pričom táto
lehota nebude kratšia ako dvadsať (20) Pracovných dní od doručenia Oznámenia o zmene
na strane Verejného obstarávateľa.

32.1.4 Koncesionár predloží svoje vyjadrenie čo najskôr ako to bude primerane možné (berúc
do úvahy čas primerane potrebný na prijatie prípadných potrebných vstupných informácií
od subdodávateľov a Veriteľov), avšak najneskôr v lehote uvedenej v Oznámení o zmene
na strane Verejného obstarávateľa. Vyjadrenie musí obsahovať nasledujúce informácie:

(a) či bude potrebné poskytnúť Koncesionárovi úľavu od plnenia záväzkov stanovených
touto Zmluvou a či si takáto Zmena na strane Verejného obstarávateľa vyžaduje
odloženie Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný
Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre
príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného
rozhodnutia,

(b) všetky potrebné zmeny Prác a Služieb (vrátane zmeny rozsahu Služieb) vyplývajúce
z takejto Zmeny na strane Verejného obstarávateľa,

(c) či sú potrebné zmeny podmienok tejto Zmluvy alebo iných Dokumentov Projektu,

(d) či implementácia Zmeny na strane Verejného obstarávateľa bude mať priamy vplyv na
zvýšenie nákladov alebo stratu výnosov Koncesionára,

(e) akékoľvek Kapitálové výdavky, ktoré budú potrebné na uskutočnenie Zmeny na strane
Verejného obstarávateľa alebo ich úsporu,

(f) zoznam všetkých Potrebných povolení, ktoré budú potrebné na uskutočnenie Zmeny na
strane Verejného obstarávateľa,

(g) či Zmena na strane Verejného obstarávateľa spôsobí, alebo sa očakáva, že spôsobí,
porušenie tejto Zmluvy, prípadne nemožnosť plniť túto Zmluvu zo strany Koncesionára,
a

(h) navrhovaný spôsob akceptovania stavebných zmien týkajúcich sa Prác, Projektovej
cestnej komunikácie alebo funkčných modifikácií Služieb, ktoré ovplyvní požadovaná
Zmena na strane Verejného obstarávateľa,
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pričom Koncesionár nie je oprávnený následne vzniesť žiadne nároky vo vzťahu
k akýmkoľvek negatívnym dôsledkom Zmeny na strane Verejného obstarávateľa, ktoré
neboli uvedené v jeho vyjadrení.

32.1.5 Bez zbytočného odkladu potom ako Verejný obstarávateľ príjme vyjadrenie
Koncesionára podľa článku 32.1.4, Zmluvné strany prerokujú jeho obsah a dohodnú sa
na:

(a) spôsobe, akým sa preukáže vynaloženie primeraného úsilia zo strany Koncesionára vo
vzťahu k Subdodávateľom (vrátane, ak to bude relevantné, získania konkurenčných
ponúk), aby zmiernil akékoľvek zvýšenie nákladov a maximalizoval ich prípadné
zníženie,

(b) spôsobe stanovenia výšky požadovaných Kapitálových výdavkov v porovnaní
s pôvodným odhadom, pričom tento spôsob bude zodpovedať spôsobu stanovenia výšky
pôvodných odhadovaných nákladov na vykonanie Prác v Konečnej ponuke,

(c) spôsobe overenia, že náklady, ktoré sa majú ušetriť v dôsledku Zmeny na strane
Verejného obstarávateľa, budú zohľadnené vo výpočte novej Jednotkovej platby, a

(d) nevyhnutné zmeny podmienok tejto Zmluvy (vrátane zmien výšky Jednotkovej platby
požadovanej za tým účelom, aby Koncesionár zostal v pozícii Ani lepšie, ani horšie).

32.1.6 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na záležitostiach uvedených v článku 32.1.5, ich Spor
bude vyriešený v súlade s článkom 56.

32.1.7 Bezprostredne potom ako Zmluvné strany dosiahnu dohodu alebo v prípade Sporu hneď
ako bude o ňom rozhodnuté v súlade s článkom 56, Verejný obstarávateľ bez zbytočného
odkladu:

(a) písomne potvrdí svoj súhlas s dohodnutými podmienkami uskutočnenia Zmeny na strane
Verejného obstarávateľa, alebo

(b) Oznámenie o zmene na strane Verejného obstarávateľa odvolá.

32.1.8 Pokiaľ Verejný obstarávateľ nepotvrdí svoj súhlas s dohodnutými podmienkami
uskutočnenia Zmeny na strane Verejného obstarávateľa („Potvrdenie zmeny na strane
Verejného obstarávateľa“) do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa, kedy Zmluvné
strany dosiahli dohodu v súlade s postupom uvedeným v článku 32.1.5 vyššie, alebo odo
dňa, kedy bolo rozhodnuté v súlade s článkom 56, bude sa Oznámenie o zmene na strane
Verejného obstarávateľa považovať za odvolané. Ak Verejný obstarávateľ odvolá
Oznámenie o zmene na strane Verejného obstarávateľa podľa článku 32.1.7(b) alebo sa
Oznámenie o zmene na strane Verejného obstarávateľa bude považovať za odvolané
podľa tohto článku 32.1.8, Verejný obstarávateľ bude povinný uhradiť Koncesionárovi
odôvodnené priame náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s vyjadrením k Oznámeniu
o zmene na strane Verejného obstarávateľa, za podmienky, že Koncesionár splnil svoje
záväzky podľa článku 32.

32.1.9 Ak Koncesionár nepoužije na implementáciu zmeny svoje vlastné zdroje, bude
postupovať v súlade so Zaužívanou odbornou praxou zohľadniac všetky relevantné
okolnosti tak, aby získal najlepšiu hodnotu za peniaze pre Verejného obstarávateľa
pri nákupe tovaru alebo služieb potrebných na uskutočnenie Zmeny na strane Verejného
obstarávateľa.
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32.1.10 Ak Zmena na strane Verejného obstarávateľa nevyžaduje financovanie Kapitálových
výdavkov Verejným obstarávateľom, Koncesionár vynaloží primerané úsilie, aby získal
financovanie Kapitálových výdavkov za primerane akceptovateľných podmienok pre
Koncesionára a Veriteľov.

32.1.11 Ak Koncesionár vynaložil primerané úsilie, aby získal požadované financovanie, ale
nebol schopný ho získať do štyridsiatich piatich (45) Pracovných dní odo dňa doručenia
Potvrdenia zmeny na strane Verejného obstarávateľa, Verejný obstarávateľ môže (podľa
svojho uváženia) uhradiť Koncesionárovi čiastku vo výške, ktorá sa rovná časti
Kapitálových výdavkov, ktoré nie je možné prefinancovať v deň alebo pred dňom, ktorý
bude štyridsaťpäť (45) Pracovných dní odo dňa doručenia Potvrdenia zmeny na strane
Verejného obstarávateľa, za predpokladu, že sa Zmluvné strany dohodnú na:

(a) dátume splatnosti platieb od Verejného obstarávateľa, ktoré sa týkajú čiastok a dátumov
splatnosti jednotlivých čiastok, ktoré má uhradiť Koncesionár,

(b) podmienkach, ktoré je potrebné splniť za účelom realizácií platieb a spôsobe overovania
takýchto podmienok a

(c) dátume alebo dátumoch, v ktorých je Verejný obstarávateľ povinný vykonať úhrady
Koncesionárovi za predpokladu, že najneskôr desať (10) Pracovných dní pred dátumom
splatnosti:

(i) Verejnému obstarávateľovi bola doručená faktúra a

(ii) Verejnému obstarávateľovi bol doručený dôkaz o tom, že boli splnené
podmienky, ktorými je príslušná platba podmienená.

32.1.12 Ak Koncesionár s vynaložením primeraného úsilia nie je schopný získať financovanie
Kapitálových výdavkov a Verejný obstarávateľ sa nezaviaže Kapitálové výdavky uhradiť
v zmysle článku 32.1.11, Koncesionár nie je povinný Zmenu na strane Verejného
obstarávateľa vykonať.

32.1.13 V prípade, že sa medzi Koncesionárom a Verejným obstarávateľom vyskytne Spor
ohľadne Zmeny na strane Verejného obstarávateľa, Zmluvné strany najskôr požiadajú
Nezávislý dozor o riešenie tohto Sporu. Rozhodnutie Nezávislého dozoru bude pre
Zmluvné strany záväzné, pokiaľ niektorá Zmluvná strana nezačne Spor týkajúci sa tohto
rozhodnutia v zmysle článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia
písomného rozhodnutia Nezávislého dozoru.

32.2 Zmena na strane Koncesionára

32.2.1 V súlade s týmto článkom 32.2 je Koncesionár oprávnený navrhnúť zmeny Prác alebo
Služieb, a to predložením písomného oznámenia Verejnému obstarávateľovi
(„Oznámenie o zmene na strane Koncesionára“).

32.2.2 V Oznámení o zmene na strane Koncesionára Koncesionár uvedie:

(a) povahu navrhovanej Zmeny na strane Koncesionára s dostatočnými podrobnosťami tak,
aby umožnil Verejnému obstarávateľovi zhodnotiť návrh kvalifikovaným spôsobom,

(b) či Koncesionár v súvislosti so Zmenou na strane Koncesionára požaduje úľavu pri plnení
záväzkov stanovených touto Zmluvou a či takáto Zmena na strane Koncesionára môže
spôsobiť omeškanie s Plánovaným dátumom vydania Povolenia na predčasné užívanie
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pre príslušný Samostatný úsek alebo Plánovaným dátumom vydania Kolaudačného
rozhodnutia pre  príslušný Samostatný úsek,

(c) vysvetlenie dôvodov, na základe ktorých Koncesionár požaduje Zmenu na strane
Koncesionára,

(d) vysvetlenie očakávaného účinku Zmeny na strane Koncesionára, a

(e) či má byť Jednotková platba upravená v dôsledku Zmeny na strane Koncesionára spolu
s podrobným odôvodnením úpravy.

32.2.3 Verejný obstarávateľ posúdi Oznámenie o zmene na strane Koncesionára v dobrej viere,
pričom zoberie do úvahy všetky relevantné okolnosti okrem iného:

(a) či a ako sa môže zmeniť Jednotková platba,

(b) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na realizáciu Prác, prevádzku
Projektovej cestnej komunikácie a poskytovanie Služieb a riziko zhoršenia kvality
plnenia,

(c) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na vzťahy medzi Verejným
obstarávateľom a tretími stranami,

(d) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na finančné postavenie
Koncesionára a jeho schopnosť uskutočniť navrhovanú Zmenu na strane Koncesionára,

(e) stanovisko Nezávislého dozoru k opodstatnenosti návrhov Koncesionára,

(f) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na stav Projektovej cestnej
komunikácie po Dni ukončenia a

(g) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na riziká a náklady, ktoré znáša
Verejný obstarávateľ.

32.2.4 Zmluvné strany prerokujú Oznámenie zmeny na strane Koncesionára bez zbytočného
odkladu, pričom Verejný obstarávateľ môže navrhnúť iné zmeny alebo prijať alebo
zamietnuť Oznámenie o zmene na strane Koncesionára s uvedením dôvodu, avšak
v prípade, že Zmena na strane Koncesionára je potrebná z dôvodu Zmeny právnej
úpravy, ktorá nie je Kvalifikovanou zmenou právnej úpravy, Verejný obstarávateľ
Oznámenie o zmene na strane Koncesionára nesmie zamietnuť.

32.2.5 Ak Verejný obstarávateľ prijme Oznámenie o zmene na strane Koncesionára, Zmluvné
strany sa dohodnú na potrebných zmenách v podmienkach tejto Zmluvy a iných
Dokumentoch Projektu.

32.2.6 Ak sa v dôsledku Zmeny na strane Koncesionára vrátane zmeny Noriem navrhovanej
Koncesionárom, znížia náklady Koncesionára, Subdodávateľa stavby alebo
Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby, Verejný obstarávateľ a Koncesionár sa budú
podieľať na takýchto úsporách v pomere 50:50.
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Časť 8 Náhrada škody a poistenie

33. Náhrada škody

33.1 Koncesionár sa zaväzuje nahradiť škodu, stratu alebo nároky, ktoré vzniknú alebo budú uplatnené
voči Verejnému obstarávateľovi alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa v súvislosti
s akoukoľvek stratou alebo nárokom uplatneným treťou stranou alebo Subjektom na strane
Verejného obstarávateľa, ktorý nekoná vo funkcii Subjektu na strane Verejného obstarávateľa,
voči Verejnému obstarávateľovi alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa vo vzťahu
k plneniu záväzkov Koncesionára podľa tejto Zmluvy alebo iných konaní alebo opomenutí
Koncesionára okrem okolností, ak a v rozsahu v akom nárok vznikol:

33.1.1 úmyselným konaním alebo nedbanlivosťou Verejného obstarávateľa alebo Subjektu na
strane Verejného obstarávateľa,

33.1.2 porušením Zmluvy alebo Právneho predpisu zo strany Verejného obstarávateľa,

33.1.3 nárokom tretej strany, ktorý sa v celom rozsahu týka akéhokoľvek obdobia pred
uzavretím tejto Zmluvy,

33.1.4 konaním Koncesionára na základe pokynov Zástupcu Verejného obstarávateľa a/alebo
Technického zástupcu, ak Koncesionár informoval Zástupcu Verejného obstarávateľa
a/alebo Technického zástupcu o tom, že konanie na základe takých pokynov môže
spôsobiť stratu alebo nárok podľa článku 33,

33.1.5 výstavbou alebo užívaním Projektovej cestnej komunikácie plne v súlade s touto
Zmluvou, Právnym predpisom a Stavebným povolením.

33.2 Koncesionár sa zaväzuje nahradiť predovšetkým akúkoľvek škodu, stratu alebo poskytnúť
náhradu platieb, ktoré vzniknú Verejnému obstarávateľovi alebo Subjektom na strane Verejného
obstarávateľa v dôsledku:

33.2.1 smrti alebo úrazu Subjektu na strane Verejného obstarávateľa alebo tretej strany,

33.2.2 škody na majetku Subjektu na strane Verejného obstarávateľa, Užívateľa alebo tretej
strany,

v každom prípade vyplývajúcu z nároku vzneseného proti Verejnému obstarávateľovi
alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa v súvislosti s plnením záväzkov
Koncesionára v zmysle tejto Zmluvy alebo akýmikoľvek inými úkonmi alebo
opomenutiami Koncesionára, okrem okolností, kde bol nárok spôsobený

(a) úmyselným konaním alebo nedbanlivosťou Verejného obstarávateľa alebo Subjektu na
strane Verejného obstarávateľa, alebo

(b) výstavbou alebo užívaním Projektovej cestnej komunikácie plne v súlade s touto
Zmluvou, Právnym predpisom a Stavebnými povoleniami,

33.2.3 akejkoľvek povinnosti Verejného obstarávateľa alebo Subjektu na strane Verejného
obstarávateľa uhradiť všetky zákonom stanovené, správne, alebo iné pokuty alebo
sankcie v súvislosti s poskytovaním alebo neposkytovaním Služieb alebo plnením alebo
neplnením iných povinností Koncesionára v zmysle tejto Zmluvy s výnimkou okolností a
v rozsahu, akom bol nárok spôsobený:
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(a) úmyselným konaním alebo nedbanlivosťou Verejného obstarávateľa alebo Subjektu na
strane Verejného obstarávateľa,

(b) porušením Zmluvy alebo Právneho predpisu zo strany Verejného obstarávateľa,

(c) nárokom tretej strany, ktorý sa v celom rozsahu týka akéhokoľvek obdobia pred
uzavretím tejto Zmluvy, alebo

(d) konaním Koncesionára na základe pokynov Zástupcu Verejného obstarávateľa a/alebo
Technického zástupcu, pokiaľ bol Zástupca Verejného obstarávateľa a/alebo Technický
zástupca informovaný o tom, že konanie na základe takých pokynov spôsobí stratu alebo
nárok podľa článku 33.

33.3 Ak sa podľa článku 33.2 javí, že Verejný obstarávateľ má alebo by mu mohol vzniknúť nárok na
náhradu škody, straty alebo nároku od Koncesionára, Verejný obstarávateľ poskytne
Koncesionárovi všetky potrebné informácie týkajúce sa takéhoto nároku a Koncesionár bude
oprávnený:

33.3.1 rozporovať nároky týkajúce sa takejto náhrady škody, straty alebo platieb v mene
Verejného obstarávateľa na svoje vlastné náklady, a

33.3.2 brániť sa, viesť spor, uzatvoriť zmier, podať odvolanie a viesť rokovania týkajúce sa
takejto náhrady škody, straty alebo platieb

a Verejný obstarávateľ poskytne Koncesionárovi na tieto účely primeranú súčinnosť
a spoluprácu s cieľom posúdiť a obhájiť sa proti takémuto nároku. Verejný obstarávateľ
nemôže uzavrieť dohodu o urovnaní, zmier alebo neuplatňovať či vzdať sa práv/nárokov,
ktoré sú predmetom konania podľa článku 33.2 bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Koncesionára.

33.4 S výnimkou ustanovenia článku 27 Koncesionár nie je oprávnený nárokovať si žiadnu náhradu
škody od Verejného obstarávateľa alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa z dôvodu, že
akákoľvek osoba vzniesla nárok voči Koncesionárovi.

33.5 Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna predvídateľná výška záväzku Koncesionára odškodniť
Verejného obstarávateľa v zmysle článkov 33.1 a 33.2 v súvislosti so záväzkami uvedenými
v článkoch 33.1 a 33.2 bude zodpovedať rozsahu, v akom záväzok nie je krytý Požadovaným
poistením, pričom celková výška tohto záväzku Koncesionára bude maximálne vo výške
20.000.000 EUR (dvadsať miliónov eur).

34. Poistenie

34.1 Požadované poistenia

34.1.1 Koncesionár uzatvorí a bude udržiavať v platnosti, resp. zabezpečí, aby boli uzatvorené
a udržiavané v platnosti Požadované poistenia, ktoré sú požadované v zmysle Prílohy č.
16, a to v súlade s podmienkami stanovenými v Prílohe č. 16 a v tomto článku 34.
Koncesionár poskytne navrhované podmienky Požadovaných poistení Verejnému
obstarávateľovi (vrátane limitov spoluúčasti, rozšírení a výluk) najmenej  dvadsať (20)
Pracovných dní pred ich uzavretím za účelom kontroly a odsúhlasenia, pričom tento
súhlas nebude bezdôvodne odopretý alebo zadržaný. Verejný obstarávateľ je oprávnený
požadovať (konajúc rozumne) zmeny navrhovaných podmienok Požadovaného poistenia
do desiatich (10) Pracovných dní, ak neodrážajú požiadavky Prílohy č. 16 alebo tohto
článku 34.
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34.1.2 Koncesionár uzatvorí a bude udržiavať v platnosti všetky poistenia, ktoré vyžaduje
Právny predpis, a zabezpečí, aby takéto poistenie uzatvorili a udržiavali v platnosti aj
Subdodávatelia.

34.1.3 Koncesionár na svoje vlastné náklady hradí všetky platby poistného pre
Požadované poistenia a poistenia, ktoré sú požadované Právnymi predpismi, a znáša
riziká spoluúčasti a/alebo nedostatočnosti poistného krytia. Skutočnosť, že Koncesionár
je alebo nie je povinný uzatvoriť v zmysle tejto Zmluvy poistenie pre niektoré riziká,
nemá vplyv na to, ktorá strana znáša finančné dôsledky takéhoto rizika.

34.2 Podmienky Požadovaných poistení

34.2.1 Požadované poistenia (okrem Požadovaných poistení uvedených v článku 11 a 12 Prílohy
č. 16) budú:

(a) uzavreté s renomovanými poistiteľmi s dobrým postavením, ktorých odsúhlasí Verejný
obstarávateľ, pričom nebude oprávnený svoj súhlas bezdôvodne odoprieť alebo zadržať,
pričom platí, že ak Verejný obstarávateľ nepredloží námietky k renomé ani k postaveniu
poistiteľov do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa poskytnutia navrhovaných
podmienok Požadovaných poistení v súlade s článkom 34.1.1 Verejnému
obstarávateľovi, bude sa mať za to, že Verejný obstarávateľ súhlasil s tým, že poistitelia
sú renomovaní a majú dobré postavenie,

(b) s výnimkou poistenia zvýšených nákladov a straty zisku určovať Verejného obstarávateľa
ako spolupoisteného s inou osobou, ktorá udržiava poistenie,

(c) s výnimkou poistenia zvýšených nákladov a straty zisku a nárokov tretích osôb
vyplývajúcich z poistenia zodpovednosti za škodu, ktoré musia byť vyplatené priamo
tretej osobe, stanovovať, že poistné plnenia sa budú vyplácať na Účet poistných plnení,

(d) v maximálnom možnom rozsahu poskytovať ochranu (tzv. non-vitiation) pre akýkoľvek
nárok vznesený Verejným obstarávateľom ako spolupoisteným z poistenia,

(e) obsahovať ustanovenie o vzdaní sa nároku na regres poisťovateľa voči Verejnému
obstarávateľovi a Subjektom na strane Verejného obstarávateľa v rozsahu, v akom je to
prípustné podľa rozhodného práva, ktorým sa riadi poistná zmluva,

(f) s výnimkou poistenia všetkých rizík spojených s výstavbou (All Risks Insurance),
poistenia dôsledkov omeškania s otvorením (Delay in Start-up) a Poistenia
zodpovednosti za škodu voči tretím osobám počas doby výstavby, ktoré budú
nezrušiteľné, obsahovať povinnosť doručiť Verejnému obstarávateľovi tridsať (30) dní
vopred písomné oznámenie o zrušení, neobnovení alebo zmene poistných podmienok,

(g) pri Poistných zmluvách pre prípad škody na majetku zabezpečiť platbu poistného plnenia
v súlade s článkom 34,

pričom platí, že články 34.2.1(b) a (g) sa nebudú vzťahovať na Požadované poistenia
uvedené v bodoch 4 a 8 Prílohy č. 16, pričom Požadované poistenia uvedené v článkoch
11 a 12 Prílohy č. 16 musia spĺňať požiadavku uvedenú v článku 34.2.1(a).

34.2.2 Koncesionár musí uplatniť nárok v rámci Požadovaného poistenia a/alebo iných
poistných vzťahov, ktoré uzavrel, v maximálnom možnom rozsahu, aby sa znížila výška
nárokov, ktoré Koncesionár môže uplatniť voči Verejnému obstarávateľovi v zmysle
tejto Zmluvy. Výška akýchkoľvek nárokov Koncesionára voči Verejnému
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obstarávateľovi v zmysle tejto Zmluvy, vrátane nárokov vyplývajúcich z Kompenzačnej
udalosti, Liberačnej udalosti alebo udalosti Vyššej moci sa znižuje o čiastky poistného
plnenia získané Koncesionárom v rámci Požadovaných poistení a/alebo akýchkoľvek
iných poistení, ktoré Koncesionár uzavrel, alebo o čiastky poistného plnenia, ktoré by
Koncesionár získal, keby riadne uplatnil svoje nároky z Požadovaného poistenia a/alebo
iných poistení, ktoré Koncesionár uzavrel riadne a/alebo udržiaval Požadované poistenie
v platnosti v súlade s touto Zmluvou.

34.2.3 Žiadna zo Zmluvných strán sa nesmie dopustiť konania alebo opomenutia, ktoré by
mohlo viesť k tomu, že by poskytovateľ Požadovaných poistení mohol odmietnuť
uspokojiť nárok z Požadovaných poistení, podľa ktorých je táto Zmluvná strana
poistenou, spolupoistenou alebo dodatočne poistenou osobou.

34.3 Doklady o poistení

34.3.1 Koncesionár poskytne Verejnému obstarávateľovi:

(a) na požiadanie kópie všetkých poistných zmlúv a/alebo potvrdení, ktoré sa týkajú
Požadovaného poistenia (spolu s akýmikoľvek ďalšími informáciami, ktoré Verejný
obstarávateľ požaduje a ktoré súvisia s takýmito poistnými zmluvami) a Verejný
obstarávateľ je oprávnený do nich počas bežných prevádzkových hodín nahliadať,

(b) dôkaz o tom, že poistné splatné v zmysle všetkých poistných zmlúv, ktoré sa týkajú
Požadovaného poistenia, bolo uhradené včas a Požadované poistenie je platné a účinné
v súlade s týmto článkom 33.5 a Prílohou č. 16 a

(c) kópie poistných zmlúv a/alebo potvrdení, ktoré sa týkajú Požadovaného poistenia, a to čo
najskôr, avšak v každom prípade v deň alebo pred dátumom obnovenia.

34.3.2 Ak to bude potrebné, obnovené potvrdenia súvisiace s poisteniami uvedenými v článku
34.1.1 a 34.1.2 budú získané a kópie (overené spôsobom akceptovateľným Verejným
obstarávateľom) budú odovzdané Verejnému obstarávateľovi čo najskôr, ale v každom
prípade v deň alebo pred dátumom obnovenia.

34.3.3 Koncesionár zašle Verejnému obstarávateľovi oznámenie o nároku vo výške viac ako
500.000 EUR (indexovaných v súlade s článkom 1.3) vyplývajúceho z akýchkoľvek
poistných zmlúv uvedených v tomto článku spolu s presnými údajmi o udalosti, ktorá
viedla ku vzniku takéhoto nároku, a to do dvadsiatich (20) Pracovných dní od jeho
uplatnenia.

34.4 Neuzatvorenie a neudržiavanie Požadovaného poistenia v platnosti

34.4.1 Pokiaľ Koncesionár poruší ustanovenie článku 34.1, Verejný obstarávateľ je oprávnený
uhradiť poistné požadované za účelom zachovania platnosti Požadovaných poistení
podľa článku 34.1 alebo sám zabezpečiť také Požadované poistenie. V oboch prípadoch
sa Koncesionár zaväzuje nahradiť takto zaplatenú sumu na základe písomnej výzvy od
Verejného obstarávateľa.

34.4.2 Koncesionár nie je povinný v zmysle tohto článku 34 poistiť riziko, ktoré je
Nepoistiteľné, s výnimkou prípadu, ak sa riziko stalo Nepoistiteľným v dôsledku konania
alebo opomenutia na strane Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára.
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34.5 Nepoistiteľné riziko

34.5.1 Ak sa riziko zvyčajne kryté Požadovanými poisteniami (iné ako ušlý zisk) alebo
povinným poistením zo zákona požadovanými v zmysle tejto Zmluvy stane
Nepoistiteľným:

(a) Koncesionár oznámi Verejnému obstarávateľovi každé riziko, ktoré sa stalo Nepoistiteľným,
a to do piatich (5) Pracovných dní odo dňa, kedy sa o tom dozvedel, avšak najmenej päť (5)
Pracovných dní pred uplynutím alebo zrušením akéhokoľvek existujúceho poistenia takéhoto
rizika, a

(b) ak obidve Zmluvné strany súhlasia alebo v súlade s článkom 56 bolo stanovené, že riziko je
Nepoistiteľné a že:

(i) Nepoistiteľnosť rizika nie je v prevažujúcej miere spôsobená konaním alebo
opomenutím Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára a

(ii) Koncesionár preukázal Verejnému obstarávateľovi, že Koncesionár (konajúci
s náležitou starostlivosťou) a štatutárny orgán spoločnosti, ktorá sa venuje
rovnakým alebo podobným projektom PPP v Európe ako ten, ktorý realizuje
Koncesionár, by za podobných okolností (pokiaľ by nebola k dispozícii úľava
podľa článku 34.5) konali rozumne a v najlepšom záujme spoločnosti, ak by sa
rozhodli ukončiť takéto projekty v dôsledku toho, že riziko sa stáva
Nepoistiteľným, okrem iného (avšak nie výlučne) berúc do úvahy
pravdepodobnosť výskytu Nepoistiteľného rizika (ak k nemu už nedošlo),
finančné dôsledky pre takúto spoločnosť v prípade, že sa takéto Nepoistiteľné
riziko vyskytlo, a ostatné okolnosti zmierňujúce takéto dôsledky, ktoré môže mať
spoločnosť k dispozícii,

(iii) potom sa Zmluvné strany stretnú, aby rokovali o prostriedkoch, ktorými by sa
riziko malo riadiť alebo zdieľať (vrátane otázky samopoistenia alebo zvýšenia
samopoistenia niektorej zo Zmluvných strán),

(c) ak boli splnené požiadavky článku 34.5.1(a) a (b), ale Zmluvné strany sa nevedia dohodnúť
ako riadiť alebo ako zdieľať riziko, potom:

(i) výlučne v prípade Poistenia zodpovednosti za škodu voči tretím osobám Verejný
obstarávateľ (podľa vlastného uváženia a za podmienok článku 34.5.1(c)(ii))
buď:

(A) predčasne ukončí túto Zmluvu uplatnením rovnakého postupu ako pri
udalosti Vyššej moci a uhradí Koncesionárovi sumu, ktorá zodpovedá
výške Kompenzácie v prípade vyššej moci, alebo

(B) sa rozhodne, že Zmluva bude naďalej platiť a na takéto riziko sa použije
článok 34.5.1(c)(ii), a

(ii) v prípade Poistných zmlúv pre prípad škody na majetku, Poistenia zodpovednosti
za škodu voči tretím osobám (ak si Verejný obstarávateľ zvolí, že Zmluva bude
naďalej platiť v súlade s článkom 34.5.1(c)(i)(B)), poistenia omeškania
s otvorením prevádzky a poistenia prerušenia prevádzky (s výnimkou poistenia
ušlého zisku) a povinného zákonného poistenia, bude táto Zmluva naďalej platiť,
a v prípade výskytu rizika (ale len pokiaľ takéto riziko zostane Nepoistiteľným)
Verejný obstarávateľ (podľa vlastného výberu) buď:
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(A) uhradí Koncesionárovi náhradu škody vo výške poistného plnenia, ktoré
by bolo uhradené, ak by príslušné poistenie bolo naďalej platné, a táto
Zmluva zostane naďalej v platnosti, alebo

(B) uhradí Koncesionárovi sumu, ktorá zodpovedá výške Kompenzácie
v prípade vyššej moci zvýšenú (iba vzhľadom na Poistenie
zodpovednosti za škodu voči tretím osobám) o sumu poistných plnení,
ktoré by boli splatné v okamihu ukončenia tejto Zmluvy,

(d) v prípade, že v zmysle článku 34.5.1(c)(i)(B) alebo 34.5.1(c)(ii)(A) táto Zmluva naďalej
platí, Jednotková platba bude znížená v každom roku, v ktorom nie je poistenie udržiavané v
platnosti, o čiastku rovnajúcu sa zaplatenému poistnému (alebo poistnému, ktoré by bolo
zaplatené) Koncesionárom vo vzťahu k príslušnému riziku v roku, ktorý predchádza roku,
v ktorom sa riziko stalo Nepoistiteľným (indexovanému v súlade s článkom 1.3 odo dňa,
kedy sa riziko stalo Nepoistiteľným). Pokiaľ je riziko Nepoistiteľné len počas určitej časti
roka, Jednotková platba sa zníži o alikvotnú čiastku zodpovedajúcu počtu mesiacov, počas
ktorých je riziko Nepoistiteľné, a

(e) v prípade, že v zmysle článku 34.5.1(c)(i)(B) alebo 34.5.1(c)(ii)(A) táto Zmluva naďalej
platí, Koncesionár musí kontaktovať poistný trh najmenej každé tri (3) mesiace za účelom
zistenia, či je riziko aj naďalej Nepoistiteľné. Hneď ako sa Koncesionár dozvie o tom, že
riziko už nie je Nepoistiteľné, uzavrie poistenie takéhoto rizika a bude ho udržiavať
v platnosti alebo zabezpečí uzatvorenie poistenia takéhoto rizika a udržiavanie jeho platnosti
(tak, aby nadobudlo platnosť čo najskôr) v súlade s touto Zmluvou.

34.6 Nedostupné podmienky

34.6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že:

(a) pokiaľ pri obnovení poistenia, ktoré je Koncesionár povinný uzavrieť a udržiavať v platnosti
alebo jeho uzavretie a udržiavanie v platnosti zabezpečiť podľa tejto Zmluvy, Koncesionár
zistí, že:

(i) ktorékoľvek Poistné podmienky na svetovom poistnom trhu renomovaných
poistiteľov s dobrým postavením sú pre Koncesionára nedostupné, a/alebo

(ii) poistné splatné za takých Poistných podmienok je v takej výške, že také poistenie
koncesionár v EÚ zvyčajne neuzatvára na svetovom poistnom trhu
renomovaných poistiteľov s dobrým postavením,

budú Zmluvné strany postupovať podľa ustanovení článku 34.6.1(b) alebo
34.6.1(c) (v závislosti na okolnostiach), pokiaľ nedostupnosť Poistných
podmienok nenastala v dôsledku konania alebo opomenutia Koncesionára
a/alebo akéhokoľvek Subjektu na strane Koncesionára,

(b) pokiaľ sa Zmluvné strany dohodnú alebo je stanovené, že sa použije článok 34.6.1(a),
Koncesionár nebude povinný splniť záväzky podľa článku 34.1 a článku 34.1.1 a/alebo
podľa Prílohy č. 16  vo vzťahu k príslušným Poistným podmienkam a má sa za to, že
Koncesionár neporušil svoje záväzky udržiavať Požadované poistenia v platnosti
v zmysle tejto Zmluvy v dôsledku neudržiavania poistenia v platnosti, ktoré obsahuje
takéto Poistné podmienky po dobu, po ktorú sa na Poistné podmienky naďalej vzťahujú
príslušné okolnosti podľa článku 34.6.1(a),
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(c) pokiaľ sa Zmluvné strany dohodli (konajúc rozumne) alebo bolo v zmysle článku 56
stanovené, že Koncesionár má na svetovom poistnom trhu k dispozícii alternatívne alebo
náhradné poistné podmienky, ktoré, pokiaľ budú začlenené do príslušnej poistnej
zmluvy, úplne alebo čiastočne vyriešia neschopnosť Koncesionára udržiavať poistenie
v platnosti alebo zabezpečiť udržiavanie poistenia v platnosti s príslušnými Poistnými
podmienkami, a to za cenu, ktorú sú koncesionári (v danom čase) vo všeobecnosti
pripravení zaplatiť, Koncesionár bude udržiavať v platnosti alebo zabezpečí udržiavanie
poistenia v platnosti za takých alternatívnych alebo náhradných podmienok,

(d) Koncesionár oznámi Verejnému obstarávateľovi čo najskôr a v každom prípade do
piatich (5) Pracovných dní odo dňa, keď sa dozvie, že pravdepodobne nastane situácia
uvedená v článku 34.6.1(a)(i) a/alebo článku 34.6.1(a)(ii) alebo (pri uplynutí príslušného
poistenia, ktoré je v danom momente v platnosti) už nastala v súvislosti s Poistnými
podmienkami (bez ohľadu na dôvody uvedeného). Koncesionár poskytne Verejnému
obstarávateľovi také informácie, ktoré bude Verejný obstarávateľ primerane požadovať
v súvislosti s nedostupnosťou Poistných podmienok a Zmluvné strany sa stretnú, aby čo
najskôr prerokovali prostriedky riešenia nedostupnosti Poistných podmienok, a

(e) v prípade, že sa na Poistné podmienky vzťahuje článok 34.6.1(a) (bez ohľadu na dôvody
uvedeného), Koncesionár bude kontaktovať poistný trh najmenej každé tri (3) mesiace,
aby zistil, či sa článok 34.6.1(a) stále na Poistné podmienky uplatňuje. Hneď ako sa
Koncesionár dozvie, že článok 34.6.1(a) sa na Poistné podmienky prestal uplatňovať,
Koncesionár uzatvorí a bude udržiavať v platnosti alebo zabezpečí uzatvorenie
a udržiavanie v platnosti (aby nadobudlo účinnosť čo najskôr) poistenia vrátane takýchto
Poistných podmienok v súlade s touto Zmluvou.

34.7 Účet poistných plnení

Koncesionár zriadi a po celú Dobu trvania zmluvy bude udržiavať Účet poistných plnení na meno
Koncesionára a Verejného obstarávateľa (so spoločným podpisovým právom) a všetky poistné
plnenia uhradené Koncesionárovi na základe Poistných zmlúv pre prípad škody na majetku za
jednotlivú poistnú udalosť (alebo sériu súvisiacich udalostí) vo výške viac ako 500.000 EUR
(päťstotisíc eur) (indexovanú v súlade s článkom 1.3), budú uhradené na Účet poistných plnení.
Verejný obstarávateľ poskytne Koncesionárovi súčinnosť potrebnú na otvorenie Účtu poistných
plnení.

Na každý výber prostriedkov z Účtu poistných udalostí je potrebný písomný súhlas Verejného
obstarávateľa v súlade s článkom 34.10 (pričom takýto súhlas sa považuje za udelený, ak sa
Verejný obstarávateľ nevyjadrí k žiadosti Koncesionára o udelenie súhlasu do desiatich (10)
Pracovných dní od doručenia žiadosti Koncesionára). Všetky prebytočné prostriedky pripísané na
Účte poistných plnení, ktoré nie sú potrebné na účely obnovenia Projektovej cestnej komunikácie
po poistnej udalosti alebo, ktoré sú pripísateľné Obnovovacím prácam, ktoré nie je možné
dokončiť do Dňa ukončenia, budú zohľadnené vo výpočte sumy Rezervy pre účely spätného
odovzdania alebo Úvodnej záruky na účely spätného odovzdania na zníženie takých čiastok,
pričom platí, že odo dňa uvedeného v článku 36.4 bude Verejný obstarávateľ oprávnený
ponechať si prostriedky nachádzajúce sa na Účte poistných plnení bez súhlasu Koncesionára.

34.8 Obnovovacie práce a platba poistných plnení

34.8.1 Všetky poistné plnenia prijaté na základe Poistných zmlúv pre prípad škody na majetku
sa použijú na opravu, obnovu alebo výmenu každej časti alebo častí Projektovej cestnej
komunikácie, v súvislosti s ktorou bolo plnenie prijaté, pričom platia ustanovenia článku
34.8.2.
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34.8.2 Kde sa poistné plnenia majú použiť v súlade s touto Zmluvou na opravu, obnovu alebo
výmenu akejkoľvek časti Projektovej cestnej komunikácie, Koncesionár prácu vykoná
v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa a Návrhmi Koncesionára tak, aby boli
pri dokončení práce splnené ustanovenia tejto Zmluvy.

34.9 Plán obnovy

34.9.1 Pokiaľ bol vznesený nárok alebo boli prijaté plnenia alebo majú byť prijaté plnenia z
Poistných zmlúv pre prípad škody na majetku v súvislosti s jednotlivými poistnými
udalosťami (alebo sériou súvisiacich poistných udalostí) („Relevantná poistná
udalosť“) vo výške prevyšujúcej sumu 500.000 EUR (slovom päťstotisíc eur)
(indexovanú v súlade s článkom 1.3):

(a) Koncesionár doručí Verejnému obstarávateľovi bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr
do dvadsiatich (20) Pracovných dní po vznesení takého nároku plán („Plán obnovy“)
pripravený Koncesionárom za účelom realizácie prác („Obnovovacie práce“)
nevyhnutných na opravu, uvedenie do pôvodného stavu alebo výmeny majetku, ktorý je
predmetom takéhoto nároku alebo nárokov v súlade s článkom 34.9.1(b),

(b) V Pláne obnovy bude uvedená:

(i) identita osoby navrhovanej na realizáciu Obnovovacích prác, pokiaľ bude táto
osoba odlišná od Subdodávateľa stavby alebo Subdodávateľa služieb prevádzky
a údržby a pokiaľ sa v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní nepožaduje
verejná súťaž, a

(ii) navrhované podmienky a časový harmonogram, na základe ktorého budú
realizované Obnovovacie práce (vrátane dňa, keď bude Projektová cestná
komunikácia plne prevádzkovateľná), alebo pokiaľ je Koncesionár povinný zo
zákona postupovať v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní, podmienky a
časový harmonogram, na základe ktorých má byť osoba poverená realizáciou
Obnovovacích prác vybraná,

(c) Do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa prijatia navrhovaného Plánu obnovy Verejný
obstarávateľ oznámi Koncesionárovi, či:

(i) súhlasí alebo nesúhlasí s osobou uvedenou v navrhovanom Pláne obnovy, ktorá
má byť vymenovaná za účelom realizácie Obnovovacích prác, a

(ii) požaduje ďalšie informácie, alebo či

(iii) súhlasí, zamieta alebo súhlasí za predpokladu splnenia pripomienok Verejného
obstarávateľa (ktoré môžu obsahovať aj návrh na Zmenu na strane Verejného
obstarávateľa) s podmienkami a časovým harmonogramom navrhovaného Plánu
obnovy,

(d) pri rozhodovaní, či udeliť súhlas so záležitosťami v zmysle článku 34.9.1(c), bude
Verejný obstarávateľ konať primerane podľa okolností,

(e) pokiaľ Verejný obstarávateľ nesúhlasí alebo predloží pripomienky ku ktorúkoľvek časti
navrhovaného Plánu obnovy, v oznámení predloženom v zmysle článku 34.9.1(c)
dostatočne podrobne uvedie svoje dôvody alebo pripomienky tak, aby umožnil
Koncesionárovi pochopiť povahu a rozsah pripomienok a zhodnotiť, či súhlas Verejného
obstarávateľa nebol neodôvodnene zadržaný. Koncesionár upraví a opätovne predloží
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Plán obnovy Verejnému obstarávateľovi na opätovné preskúmanie v zmysle článku
34.9.1(c) a pokiaľ Plán obnovy nebude opäť odsúhlasený, ktorákoľvek zo Zmluvných
strán bude oprávnená postúpiť záležitosť na rozhodnutie Nezávislému dozoru, a

(f) pokiaľ Verejný obstarávateľ nepredloží svoje oznámenie podľa článku 34.9.1(c) do
desiatich (10) Pracovných dní odo dňa prijatia navrhovaného Plánu obnovy, alebo pokiaľ
Verejný obstarávateľ nepožadoval od Koncesionára ďalšie doplňujúce informácie do
desiatich (10) Pracovných dní odo dňa prijatia navrhovaného Plánu obnovy, má sa za to,
že navrhovaný Plán obnovy zamietol. Pokiaľ sa navrhovaný Plán obnovy považuje za
zamietnutý v zmysle tohto článku 34.9.1(f), Zmluvné strany sa stretnú, aby prerokovali
navrhovaný Plán obnovy, a to do desiatich (10) Pracovných dní buď odo dňa požiadavky
Koncesionára na stretnutie alebo odo dňa, keď Verejný obstarávateľ prijme ďalšie
informácie požadované v zmysle článku 34.9.1(f), podľa toho, čo nastane neskôr.
Ustanovenia článkov 34.9.1(c)(i), 34.9.1(c)(iii) a článku 34.9.1(d) sa vzťahujú na súhlas
alebo zamietnutie navrhovaného Plánu obnovy Verejným obstarávateľom na takomto
stretnutí a pokiaľ nebude Plán obnovy ani potom odsúhlasený, ktorákoľvek Zmluvná
strana bude oprávnená postúpiť záležitosť na rozhodnutie Nezávislému dozoru.

34.10 Obnovovacie práce

34.10.1 Za predpokladu, že Verejný obstarávateľ odsúhlasil Plán obnovy v zmysle článku 34.9
(alebo bolo o pláne rozhodnuté podľa článku 56), Plán obnovy sa bude považovať za
prijatý a uplatnia sa nasledujúce ustanovenia:

(a) Koncesionár uzatvorí zmluvné dojednanie s osobou uvedenou v Pláne obnovy
a odsúhlasenou Verejným obstarávateľom v zmysle článku 34.9 za účelom realizácie
Obnovovacích prác,

(b) pred Dňom ukončenia bude Koncesionár oprávnený vybrať všetky kladné zostatky z
Účtu poistných plnení („Príslušné plnenie“) (spolu so všetkými vzniknutými úrokmi),
ktoré sa na danom Účte poistných plnení nachádzajú, potrebné na realizáciu platieb v
súlade s podmienkami zmluvného dojednania uzavretého podľa článku 34.10.1(a)
a úhradu všetkých potrebných primeraných nákladov a výdavkov Koncesionára, ktoré mu
vznikli výlučne v súvislosti s financovaním Obnovovacích prác, pričom Zmluvné strany
zrealizujú podmienky podpisových práv k Účtu poistných plnení tak, aby sa takéto platby
mohli uskutočniť. Ak budú prostriedky zohľadnené vo výpočte Úvodnej záruky na účely
spätného odovzdania (v súlade s článkom 34.7), tak v deň a odo dňa uvedeného v článku
36.4, bude Verejný obstarávateľ oprávnený vybrať z Účtu poistných plnení všetky kladné
zostatky za účelom financovania Obnovovacích prác alebo iných prác zistených
v Záverečnom prieskume spätného odovzdania,

(c) Verejný obstarávateľ súhlasí a zaväzuje sa, že pokiaľ Koncesionár splní záväzky
v zmysle článkov 34 a 35, a za podmienky, že Koncesionár zabezpečí, aby boli
Obnovovacie práce realizované a dokončené v súlade so zmluvnými dojednaniami podľa
článku 34.10.1(a), neuplatní si žiadne právo, ktoré by ho inak oprávňovalo na ukončenie
tejto Zmluvy z dôvodu výskytu udalosti, v dôsledku ktorej vznikol nárok na Príslušné
plnenie,

(d) Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že vynaloží primerané úsilie na to, aby poskytol
Koncesionárovi pri plnení Plánu obnovy súčinnosť,

(e) po realizácii Plánu obnovy k primeranej spokojnosti Verejného obstarávateľa a v súlade
s článkom 34.10.1(g) a s výhradou článku 34.7 Verejný obstarávateľ povolí
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Koncesionárovi, aby vybral také prebytočné Príslušné plnenia z Účtu poistných plnení,
ktoré  neboli vyplatené podľa článku 34.10.1(b), v súvislosti s Relevantnou poistnou
udalosťou spolu so vzniknutými úrokmi,

(f) Koncesionár je výlučne zodpovedný za platbu všetkých deficitov v nákladoch na
vykonávanie Obnovovacích prác a

(g) v prípade, že majú byť poistné plnenia použité v súlade s touto Zmluvou na opravu,
obnovu alebo výmenu akejkoľvek časti Projektovej cestnej komunikácie, Koncesionár
realizuje tieto práce tak, aby boli pri dokončení prác splnené ustanovenia tejto Zmluvy.

Časť 9 Personálne otázky

35. Všeobecné ustanovenia

35.1 Personálne otázky Koncesionára

35.1.1 Koncesionár:

(a) zabezpečí, aby pracovné podmienky všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na
Prácach, prevádzke Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovaní Služieb, boli
v súlade s Právnymi predpismi a Zaužívanou odbornou praxou. Koncesionár zabezpečí,
aby boli voči týmto pracovníkom dodržiavané všetky podmienky stanovené v Právnych
predpisoch a tejto Zmluve, a

(b) zabezpečí poskytovanie Služieb a umožní prístup k Prácam alebo Projektovej cestnej
komunikácii len takým pracovníkom, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené Právnymi
predpismi.

35.2 Zamietnutie prístupu

35.2.1 Koncesionár bude viesť menný zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na
prevádzke Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovaní Prác alebo Služieb
a poskytne k nemu prístup v súlade s článkom 43.

35.2.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zamietnuť prístup na Stavenisko alebo
Projektovú cestnú komunikáciu akejkoľvek osobe, ktorá sa podieľa na plnení tejto
Zmluvy na strane Koncesionára, pokiaľ sa Verejný obstarávateľ domnieva, že prítomnosť
takejto osoby na Stavenisku alebo Projektovej cestnej komunikácii predstavuje riziko
ohrozenia zdravia alebo majetku, alebo je táto osoba nežiaduca z iného dôvodu.

35.2.3 Verejný obstarávateľ nie je povinný uviesť dôvody takéhoto zamietnutia, pričom však
platí, že ak neuvedie dôvody alebo ak príčina nie je odôvodnená alebo primeraná, nahradí
zvýšené náklady Koncesionárovi, ktoré mu vznikli v dôsledku takéhoto zamietnutia.
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Časť 10 Spätné odovzdanie a Ukončenie Zmluvy

36. Spätné odovzdanie

36.1 Koncesionár odovzdá Projektovú cestnú komunikáciu späť Verejnému obstarávateľovi k Dátumu
uplynutia v stave požadovanom Podmienkami spätného odovzdania. Na odovzdanie Staveniska
a akýchkoľvek Osobitných pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Koncesionára v čase spätného
odovzdania, platia ustanovenia článkov 10 a 11.

36.2 Počas obdobia najskôr dvadsaťjeden (21) a najneskôr osemnásť (18) mesiacov pred Dátumom
uplynutia môže Verejný obstarávateľ poveriť Nezávislý dozor, aby vykonal obhliadku
Projektovej cestnej komunikácie s cieľom zistiť, či Koncesionár dodržiava požiadavky tejto
Zmluvy a predovšetkým, či k Dátumu uplynutia budú splnené Podmienky spätného odovzdania
(„Úvodný prieskum spätného odovzdania“).

36.3 V rámci Úvodného prieskumu spätného odovzdania budú identifikované všetky Renovačné
práce, ktoré sú potrebné na to, aby Projektová cestná komunikácia spĺňala Podmienky spätného
odovzdania k Dátumu uplynutia, a bude stanovená výška odhadovaných nákladov na realizáciu
týchto Renovačných prác.

36.4 V prípade, že sa v rámci Úvodného prieskumu spätného odovzdania zistí potreba Renovačných
prác, ktoré je potrebné vykonať počas posledných osemnástich (18) mesiacov Zmluvy, potom:

36.4.1 Koncesionár doručí Verejnému obstarávateľovi do dvadsiatich (20) Pracovných dní od
Úvodného prieskumu spätného odovzdania záruku za plnenie (performance guarantee)
poskytnutú finančnou inštitúciou, ktorú vopred odsúhlasil Verejný obstarávateľ, na sumu
zistenú v rámci Úvodného prieskumu spätného odovzdania („Úvodná záruka na účely
spätného odovzdania“), alebo

36.4.2 je Verejný obstarávateľ oprávnený zadržať jednu osemnástinu odhadovaných nákladov
uvedených v Úvodnom prieskume spätného odovzdania z Mesačnej Jednotkovej platby,
a to za každý mesiac predchádzajúci Dátumu uplynutia ako zábezpeku („Rezerva na
účely spätného odovzdania“).

36.5 V prípade, že Koncesionár realizuje Renovačné práce k spokojnosti Nezávislého dozoru:

36.5.1 Koncesionár môže znížiť výšku Úvodnej záruky na účely spätného odovzdania, alebo

36.5.2 Verejný obstarávateľ uvoľní z Rezervy na účely spätného odovzdania príslušné sumy,
ktoré Koncesionár preukázateľne vynaložil na Renovačné práce. Pokiaľ je výška Rezervy
na účely spätného odovzdania nedostatočná na vykonanie Renovačných prác,
Koncesionár vykoná tieto Renovačné práce na vlastné náklady.

36.6 V období najskôr tri (3) mesiace a najneskôr jeden (1) mesiac pred Dátumom uplynutia môže
Verejný obstarávateľ poveriť Nezávislý dozor, aby vykonal obhliadku Projektovej cestnej
komunikácie a zistil, či Koncesionár dodržiava podmienky tejto Zmluvy a predovšetkým, či budú
k Dátumu uplynutia splnené Podmienky spätného odovzdania („Záverečný prieskum spätného
odovzdania“).

36.7 V rámci Záverečného prieskumu spätného odovzdania budú identifikované všetky Renovačné
práce, ktoré sú potrebné na to, aby Projektová cestná komunikácia spĺňala Podmienky spätného
odovzdania k Dátumu uplynutia, a bude stanovená výška odhadovaných nákladov na realizáciu
týchto Renovačných prác.
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36.8 V prípade, ak sa v rámci Záverečného prieskumu spätného odovzdania zistí, že žiadne Renovačné
práce nie sú potrebné, Verejný obstarávateľ vráti Úvodnú záruku na účely spätného odovzdania
Koncesionárovi alebo vyplatí Koncesionárovi zostatok Rezervy na účely spätného odovzdania.

36.9 V prípade, že sa v rámci Záverečného prieskumu spätného odovzdania zistí, že je potrebné
vykonať Renovačné práce:

36.9.1 je Verejný obstarávateľ oprávnený zadržať sumu potrebnú na ich vykonanie z Rezervy na
účely spätného odovzdania; alebo

36.9.2 je Verejný obstarávateľ oprávnený uplatniť nároky z Úvodnej záruky na účely spätného
odovzdania.

36.10 V prípade, že je výška Rezervy na účely spätného odovzdania alebo Úvodnej záruky na účely
spätného odovzdania nedostatočná, Koncesionár uhradí Verejnému obstarávateľovi odhadované
náklady na vykonanie Renovačných prác vo výške uvedenej v Záverečnom prieskume spätného
odovzdania, a to najneskôr desať (10) Pracovných dní po schválení odhadovaných nákladov
alebo ich stanovení v súlade s článkom 56.

36.11 Záruka za práce v rámci Hlavnej údržby

36.11.1 Koncesionár poskytne záruku za práce v rámci Hlavnej údržby vykonané za posledné tri
(3) roky Koncesnej lehoty. Záručná doba je tri (3) roky po skončení kalendárneho roka,
v ktorom boli práce v rámci Hlavnej údržby dokončené. Záručná doba sa vypočíta
osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivej a odsúhlasenej časti prác v rámci Hlavnej
údržby.

36.11.2 Na návrh Koncesionára môže Verejný obstarávateľ súhlasiť s tým, aby za povinnosti
vyplývajúce zo záruky za práce v rámci Hlavnej údržby niesla zodpovednosť iná osoba
ako Koncesionár ak má táto osoba dostatočnú technickú a finančnú spôsobilosť splniť
uvedené povinnosti vyplývajúce zo záruky.

36.12 Kontroly prác v rámci Hlavnej údržby v rámci záruky

Záručné kontroly prác v rámci Hlavnej údržby vykonaných za posledné tri roky Koncesnej lehoty
sa vykonajú najskôr do šiestich (6) mesiacov, avšak najneskôr jeden (1) mesiac pred skončením
záručnej doby vo vzťahu k predmetným prácam.

36.13 Zabezpečenie prác v rámci Hlavnej údržby

36.13.1 Koncesionár alebo iná osoba, ktorú Verejný obstarávateľ odsúhlasí ako osobu
zodpovednú za práce v rámci Hlavnej údržby, musí poskytnúť, so súhlasom Verejného
obstarávateľa, bankovú záruku na záručnú dobu vystavenú renomovanou úverovou alebo
finančnou inštitúciou s dobrým finančným postavením alebo vklad v banke založený
v prospech Verejného obstarávateľa ako zabezpečenie za práce v rámci Hlavnej údržby
nariadené v súvislosti so schválenými kontrolami. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený
bez opodstatneného dôvodu odmietnuť udeliť svoj súhlas týkajúci sa vyššie uvedenej inej
osoby, bankovej záruky alebo záložného práva na vklad v banke.

36.13.2 Zabezpečenie počas záručnej doby musí byť poskytnuté Verejnému obstarávateľovi
v momente, kedy budú všetky práce v rámci Hlavnej údržby odsúhlasené ako dokončené.
Zabezpečenie musí byť vo výške päť percent (5 %) z hodnoty prác v rámci Hlavnej
údržby vrátane DPH vykonaných za posledné tri (3) roky Koncesnej lehoty, na ktoré sa
v momente poskytnutia zabezpečenia stále vzťahuje záručná lehota. Zabezpečenie musí
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byť platné tri (3) roky a tri (3) mesiace od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bude
dokončená posledná časť prác v rámci Hlavnej údržby.

36.13.3 V prípade, že Verejný obstarávateľ vykoná, resp. poverí tretiu osobu, aby v mene
Koncesionára vykonala práce v rámci Hlavnej údržby v prípade, že si Koncesionár
nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, Verejný obstarávateľ bude mať právo
ponechať si, resp. započítať náklady, ktoré mu vzniknú pri vykonaní uvedených prác
v rámci Hlavnej údržby, z/oproti nasledujúcej odplate za služby, ktoré má Verejný
obstarávateľ zaplatiť.

Časť 11 Predčasné ukončenie Zmluvy a Kompenzácia

37. Predčasné ukončenie

37.1 Predčasné ukončenie

37.1.1 Okrem zániku tejto Zmluvy k Dátumu uplynutia sú Zmluvné strany oprávnené ukončiť
túto Zmluvu v súlade s týmto článkom 37.

37.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu možno ukončiť alebo od nej odstúpiť len
z dôvodov výslovne uvedených v článku 37.

37.1.3 Predčasným ukončením tejto Zmluvy nezanikajú práva a povinnosti Zmluvných strán,
o ktorých je tak výslovne stanovené v tejto Zmluve, alebo ak z ich povahy vyplýva, že
pretrvávajú aj po Dni ukončenia.

37.2 Porušenie zmluvy na strane Koncesionára

37.2.1 V prípade, ak dôjde k Porušeniu zmluvy na strane Koncesionára, a za podmienok
uvedených v článku 37.2.2, je Verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy,
a to zaslaním oznámenia o odstúpení Koncesionárovi („Odstúpenie z dôvodu porušenia
zmluvy na strane Koncesionára“).

37.2.2 Predtým ako Verejný obstarávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia zmluvy na
strane Koncesionára, doručí Koncesionárovi výzvu na nápravu Porušenia zmluvy na
strane Koncesionára („Výzva na nápravu“), ktorá musí obsahovať popis Porušenia
zmluvy na strane Koncesionára a lehotu na nápravu, ktorá:

(a) v prípade, ak Koncesionár poruší Zmluvu podľa ods. (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) a/alebo
(m) definície Porušenia zmluvy na strane Koncesionára, nebude kratšia ako deväťdesiat
(90) dní od doručenia Výzvy na nápravu Koncesionárovi a

(b) v prípade všetkých ostatných Porušení zmluvy na strane Koncesionára, ktoré je možné
napraviť, nebude kratšia ako sto päť (105) dní od doručenia Výzvy na nápravu
Koncesionárovi.

37.2.3 Účinky odstúpenia z dôvodu Porušeniu zmluvy na strane Koncesionára nastanú po
splnení podmienok uvedených v Priamej zmluve a článku 37.2.5.

37.2.4 Verejný obstarávateľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodu porušeniu
zmluvy na strane Koncesionára v prípade, ak:
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(a) bola vydaná Výzva na nápravu a Koncesionár napraví Porušenie zmluvy na strane
Koncesionára do dňa uvedeného vo Výzve na nápravu, alebo

(b) v prípade Porušenia zmluvy na strane Koncesionára uvedeného v odsekoch (a), (i), (j),
(k), a/alebo (l) a za podmienok stanovených v Priamej zmluve Koncesionár doručí
Verejnému obstarávateľovi plán nápravy Porušenia zmluvy na strane Koncesionára
prijateľného pre Verejného obstarávateľa do pätnástich (15) dní odo dňa prijatia Výzvy
na nápravu a začne s jeho riadnou realizáciou do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo
dňa prijatia Výzvy na nápravu v súlade s podmienkami v ňom uvedenými,

37.2.5 Pokiaľ za podmienok uvedených v Priamej zmluve Koncesionár kedykoľvek počas
trvania tejto Zmluvy nedodrží akýkoľvek plán nápravy s ktorým Verejný obstarávateľ
súhlasil v súlade s článkom 37.2.4(b), táto Zmluva bude ukončená dňom doručenia
Odstúpenia z dôvodu porušenia zmluvy na strane Koncesionára Koncesionárovi.

37.2.6 Ukončenie Zmluvy správcom konkurznej podstaty má rovnaké dôsledky ako ukončenie
Zmluvy z dôvodu Porušenia zmluvy na strane Koncesionára podľa článku 37.1.3.

37.3 Neustále porušovanie

Verejný obstarávateľ je oprávnený ukončiť túto Zmluvu z dôvodu neustáleho porušovania, pokiaľ
sú splnené nasledujúce podmienky („Neustále porušovanie“):

37.3.1 ak Koncesionár porušil rovnakú povinnosť podľa tejto Zmluvy aspoň dvakrát (2) v
priebehu ktorýchkoľvek šiestich (6) po sebe nasledujúcich mesiacov, Verejný
obstarávateľ je oprávnený zaslať Koncesionárovi písomné upozornenie („Prvé
upozornenie“), v ktorom uvedie:

(a) ktorá povinnosť bola porušená,

(b) upozornenie, že ide o Prvé upozornenie podľa tejto Zmluvy, a

(c) upozornenie, že ide o také porušenie tejto Zmluvy, ktorého prípadné pokračovanie môže
viesť k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy,

37.3.2 pokiaľ po doručení Prvého upozornenia predmetné porušenie pokračuje po dobu viac ako
dvadsať (20) Pracovných dní alebo sa zopakuje aspoň dvakrát (2) v priebehu
ktorýchkoľvek šiestich (6) po sebe nasledujúcich mesiacov, Verejný obstarávateľ je
oprávnený zaslať Koncesionárovi písomné upozornenie („Druhé upozornenie“),
v ktorom uvedie:

(a) ktorá povinnosť bola porušená,

(b) upozornenie, že ide o Druhé upozornenie podľa tejto Zmluvy, a

(c) upozornenie, že ide o také porušenie tejto Zmluvy, ktorého prípadné opakovanie môže
viesť k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy,

37.3.3 pokiaľ po doručení Druhého upozornenia predmetné porušenie pokračuje po dobu viac
ako dvadsať (20) Pracovných dní alebo sa zopakuje v priebehu nasledujúcich šiestich (6)
mesiacov, Verejný obstarávateľ je oprávnený zaslať Koncesionárovi oznámenie
o výskyte Neustáleho porušovania; v takom prípade platia ustanovenia o Porušení
zmluvy na strane Koncesionára v súlade s článkom 37.2.
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37.3.4 Verejný obstarávateľ nie je oprávnený zaslať upozornenie alebo oznámenie týkajúce sa
Neustáleho porušovania v súvislosti s porušením,

(a) ktoré už bolo uvedené v samostatnom upozornení alebo inom oznámení podľa článku
37.3, alebo

(b) vo vzťahu ku ktorému mohol uplatniť Úpravu platby v závislosti na kvalite plnenia alebo
upraviť zrážku za nedostupnosť z Platby za dostupnosť v zmysle Platobného
mechanizmu.

37.4 Zakázané konanie

37.4.1 Pokiaľ sa Koncesionár alebo Subjekt na strane Koncesionára dopustí Zakázaného
konania, Verejný obstarávateľ je oprávnený ukončiť túto Zmluvou výpoveďou doručenou
Koncesionárovi za podmienok uvedených v článku 37.4.4, („Výpoveď z dôvodu
Zakázaného konania“).

37.4.2 Výpoveď z dôvodu Zakázaného konania musí obsahovať:

(a) opis Zakázaného konania a

(b) označenie osoby, ktorá sa dopustila Zakázaného konania.

37.4.3 Táto Zmluva bude ukončená:

(a) dňom doručenia Výpovede z dôvodu Zakázaného konania, ak sa Zakázaného konania
dopustí Koncesionár, alebo

(b) vo všetkých ostatných prípadoch dňom uvedeným vo Výpovedi z dôvodu Zakázaného
konania, nie však skôr ako štyridsaťpäť (45) Pracovných dní odo dňa doručenia
Výpovede z dôvodu Zakázaného konania Koncesionárovi.

37.4.4 V prípade uvedenom v článku 37.4.3(b) k ukončeniu tejto Zmluvy nedôjde v deň
uvedený vo Výpovedi z dôvodu Zakázaného konania, pokiaľ:

(a) osoba, ktorá sa dopustila Zakázaného konania, konala nezávisle a bez vedomia
Koncesionára a

(b) v priebehu dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia Výpovede z dôvodu
Zakázaného konania Koncesionár preukáže Verejnému obstarávateľovi, že príslušná
zmluva medzi Subjektom na strane Koncesionára a osobou, ktorá sa dopustila
Zakázaného konania, bola ukončená.

37.5 Ukončenie Zmluvy bez uvedenia dôvodu zo strany Verejného obstarávateľa

37.5.1 Verejný obstarávateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť túto Zmluvu písomnou
výpoveďou doručenou Koncesionárovi („Výpoveď bez uvedenia dôvodu“). Výpoveď
bez uvedenia dôvodu musí obsahovať:

(a) oznámenie, že Verejný obstarávateľ Zmluvu vypovedá bez uvedenia dôvodu, a

(b) Deň ukončenia, ktorý nesmie nastať skôr ako šesť (6) mesiacov od doručenia Výpovede
bez uvedenia dôvodu Koncesionárovi.
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37.6 Porušenie Zmluvy na strane Verejného obstarávateľa

37.6.1 V prípade, že dôjde k Porušeniu zmluvy na strane Verejného obstarávateľa, je
Koncesionár oprávnený ukončiť túto Zmluvu do tridsiatich (30) Pracovných dní odo dňa,
kedy sa o Porušení zmluvy na strane Verejného obstarávateľa dozvedel, a to odstúpením
doručeným Verejnému obstarávateľovi („Odstúpenie z dôvodu porušenia zmluvy na
strane Verejného obstarávateľa“).

37.6.2 Odstúpenie z dôvodu porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa musí
obsahovať popis Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa s uvedením
primeraných podrobností.

37.6.3 Pokiaľ nie je uvedené inak, Zmluva bude ukončená v deň, ktorým je:

(a) v prípade Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa podľa odseku (b) definície
Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa deň doručenia Odstúpenia z dôvodu
porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa, alebo

(b) v prípade každého iného Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa deň
uvedený v Odstúpení z dôvodu porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa, nie
však skôr ako štyridsaťpäť (45) Pracovných dní odo dňa doručenia Odstúpenia z dôvodu
porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa Verejnému obstarávateľovi.

37.6.4 V prípade Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa uvedeného v odseku (a)
definície Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa môže Verejný obstarávateľ
zabrániť účinkom odstúpenia a táto Zmluva neskončí v deň uvedený v Odstúpení
z dôvodu porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa, ak Verejný obstarávateľ
napraví Porušenie zmluvy na strane Verejného obstarávateľa do tridsiatich (30)
Pracovných dní odo dňa doručenia Odstúpenia z dôvodu porušenia zmluvy na strane
Verejného obstarávateľa.

37.7 Ukončenie Zmluvy z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia

Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená ukončiť túto Zmluvu písomnou výpoveďou druhej
Zmluvnej strane za okolností uvedených v článku 34.5 alebo článku 29.5 a Verejný obstarávateľ
môže okrem toho ukončiť túto Zmluvu v súlade s článkom 28.6 („Výpoveď z iného dôvodu“).
V takom prípade Zmluva skončí dňom doručenia Výpovede z iného dôvodu druhej Zmluvnej
strane.

38. Dôsledky predčasného ukončenia Zmluvy

38.1 Pretrvávanie povinností po ukončení Zmluvy

S výhradou výkonu práv Verejného obstarávateľa podľa článku 41 budú Zmluvné strany
pokračovať v plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy bez ohľadu na akékoľvek Ukončenie
až do ukončenia Zmluvy v súlade s ustanoveniami článku 37.

38.2 Prevod majetku a práv pri ukončení Zmluvy

V Deň ukončenia:

38.2.1 všetky práva Koncesionára na prístup a používanie Staveniska zaniknú a Verejný
obstarávateľ preberie a nadobudne tieto práva k Stavenisku od Koncesionára, ak ich
nemá podľa iných ustanovení tejto Zmluvy, avšak za podmienky, že po prevode týchto
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práv na Verejného obstarávateľa Verejný obstarávateľ umožní Koncesionárovi primeraný
prístup na Stavenisko potrebný na odsun jeho pracovníkov, zamestnancov, vybavenia
a strojov a zariadení,

38.2.2 v prípade Ukončenia pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia pre všetky Samostatné
úseky Koncesionár odovzdá a Verejný obstarávateľ prevezme Práce (vrátane Dočasných
stavieb) a právo Koncesionára užívať a držať ich, a všetky zariadenia, vybavenie a iné
materiály nachádzajúce sa na Stavenisku alebo na priľahlých pozemkoch zostanú
k dispozícii Verejnému obstarávateľovi za účelom dokončenia Prác, pričom však platí, že
akékoľvek zariadenie, vybavenie alebo iné materiály prevedené podľa tohto článku
38.2.2, ktoré po ukončení Prác neboli zabudované v rámci Prác, budú prevedené späť na
Koncesionára,

38.2.3 Koncesné práva udelené Koncesionárovi podľa tejto Zmluvy (s výnimkou práv, ktoré
pretrvávajú aj po ukončení tejto Zmluvy) vrátane práva Koncesionára na
užívanie a poberanie výnosov z Projektovej cestnej komunikácie automaticky zaniknú,

38.2.4 Verejný obstarávateľ nadobudne a prevezme všetky vedľajšie zariadenia, budovy,
vybavenie, príslušenstvo, hnuteľné zásoby alebo iný majetok vrátane elektronických
zariadení, telekomunikačných a reklamných zariadení, IT hardvéru a (za podmienok
uvedených v článku 47.2) softvéru a skladové zásoby vo vlastníctve Koncesionára spolu
so všetkými ostatnými právami a majetkom Koncesionára získanými alebo používanými
v súvislosti s projektovaním, výstavbou, financovaním, prevádzkou a údržbou
Projektovej cestnej komunikácie,

38.2.5 Koncesionár odovzdá Verejnému obstarávateľovi Manuál užívania stavby spolu so
všetkými dokumentmi a záznamami týkajúcimi sa Projektu a Dokumentáciu skutočného
realizovania stavby, v rozsahu v akom sú ku Dňu ukončenia vyhotovené, inak projektovú
dokumentáciu v aktuálnom stave,

38.2.6 Koncesionár zabezpečí, aby boli práva a nároky zo všetkých záruk výrobcov strojného
a elektronického vybavenia prevedené na Verejného obstarávateľa a

38.2.7 Koncesionár je povinný poskytnúť súčinnosť a spolupracovať s Verejným
obstarávateľom pri zabezpečení odovzdania prevádzky a údržby Projektovej cestnej
komunikácie akejkoľvek tretej strane, ktorú za účelom prevádzky a údržby Projektovej
cestnej komunikácie po Dni ukončenia vymenuje Verejný obstarávateľ.

38.3 Práva Verejného obstarávateľa

Pokiaľ boli Záväzky voči veriteľom splatené v plnej výške a Zmluva bola ukončená z dôvodu
Porušenia zmluvy na strane Koncesionára, budú na Verejného obstarávateľa postúpené práva zo
zabezpečenia záväzkov Koncesionára voči Veriteľom na základe Zmlúv o financovaní alebo
v súvislosti s nimi alebo v súvislosti s plnením Koncesionára, Subdodávateľa Stavby,
Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby alebo Akcionárov v súvislosti s Projektom
a Koncesionár uzavrie alebo zabezpečí, aby všetky relevantné osoby uzavreli alebo zabezpečili
uzavretie týchto dokumentov a vykonali všetko potrebné a/alebo primerane požadované
Verejným obstarávateľom, a to za účelom platného a účinného nadobudnutia práv podľa tohto
článku 38.3 Verejným obstarávateľom.
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39. Kompenzácia v prípade ukončenia

39.1 Kompenzácia v prípade ukončenia

39.1.1 Pokiaľ je táto Zmluva ukončená predčasne na základe Ukončenia v súlade s článkom 37,
Koncesionárovi vznikne nárok na Kompenzáciu v prípade ukončenia v súlade s článkom
39. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ustanovenie § 351 Obchodného zákonníka sa
na predčasné ukončenie tejto Zmluvy nepoužije a bude plne nahradené ustanoveniami
tohto článku 39.

39.1.2 Akákoľvek Kompenzácia v prípade ukončenia, ktorá má byť vyplatená podľa článku 39,
predstavuje výlučne záväzok vyplývajúci z tejto Zmluvy. Zmluvné strany považujú nárok
na Kompenzáciu v prípade ukončenia za jediný nárok Koncesionára voči Verejnému
obstarávateľovi v súvislosti s predčasným ukončením tejto Zmluvy, Zmlúv o financovaní
a Dokumentov Projektu.

39.1.3 Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že právo na predčasné ukončenie a úhradu
Kompenzácie v prípade ukončenia, prípadne právo na zníženie platieb, považujú za
dostatočné a úplné vyrovnanie vzájomných nárokov súvisiacich s predčasným ukončením
tejto Zmluvy, Zmlúv o financovaní a Dokumentov Projektu a urovnanie akýchkoľvek
záležitostí, pre ktoré k predčasnému ukončeniu došlo, pričom platí, že uvedené sa
nevzťahuje na nesúvisiace nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú:

(a) pred Dňom ukončenia a

(b) ktoré neboli pri určení výšky Kompenzácie v prípade ukončenia zohľadnené.

39.2 Kompenzácia v prípade Ukončenia zmluvy z dôvodu Porušenia zmluvy na strane
Koncesionára

(a) Pokiaľ je táto Zmluva ukončená Odstúpením z dôvodu porušenia zmluvy na strane
Koncesionára v súlade s článkom 37.2, Verejný obstarávateľ je povinný zaplatiť
Koncesionárovi sumu (ďalej len „Kompenzácia v prípade ukončenia“) predstavujúcu
trhovú hodnotu Projektu  a vypočítanú nasledovne.

(b) V závislosti od článku 39.2(c) nižšie bude Verejný obstarávateľ oprávnený rozhodnúť sa
buď:

(i) opätovne vyhlásiť verejné obstarávanie Projektu, alebo

(ii) požadovať stanovenie trhovej hodnoty Projektu znalcom v súlade s článkom
39.2(e).

(c) Verejný obstarávateľ bude oprávnený rozhodnúť sa pre opätovné vyhlásenie verejného
obstarávania Projektu, ak:

(i) Verejný obstarávateľ o tom informuje Koncesionára v deň alebo pred dňom
pripadajúcim na dvadsať (20) Pracovných dní po Dni ukončenia, a

(ii) existuje Likvidný trh,

a buď:

(A) Nadradení veritelia si neuplatnili právo vstúpiť do Koncesionára (step-in)
podľa Priamej zmluvy, alebo
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(B) Koncesionár ani Nadradení veritelia neobstarali prevod práv a povinností
Koncesionára podľa tejto Zmluvy na Vhodného náhradného
koncesionára a ani nevynaložili všetko primerané úsilie s cieľom urobiť
tak,

ale inak nebude Verejný obstarávateľ oprávnený opätovne vyhlásiť verejné obstarávanie
Projektu a uplatní sa článok 39.2(e).

(d) Ak sa Verejný obstarávateľ rozhodne opätovne vyhlásiť verejné obstarávanie Projektu
podľa článku 39.2(c), uplatnia sa tieto ustanovenia:

(i) Cieľom postupu opätovného vyhlásenia verejného obstarávania bude stanoviť a
Koncesionárovi v dôsledku Procesu verejného obstarávania zaplatiť Upravenú
najvyššiu cenu vyhovujúcej konečnej ponuky ako Kompenzáciu v prípade
ukončenia.

(ii) Verejný obstarávateľ (v závislosti od prípadných právnych požiadaviek, ktoré mu
bránia tak urobiť) vynaloží primerané úsilie s cieľom dokončiť Proces verejného
obstarávania čo najskôr.

(iii) Verejný obstarávateľ poskytne Koncesionárovi všetky potrebné informácie
o všetkých fázach verejného obstarávania v rámci Procesu verejného
obstarávania v rozsahu povolenom Právnym predpisom.

(iv) Koncesionár povoľuje uvoľnenie akýchkoľvek informácií Verejným
obstarávateľom v rámci Procesu verejného obstarávania, ktoré by inak bolo
zakázané podľa článku 42 (Mlčanlivosť), ktoré sú odôvodnene požadované v
rámci Procesu verejného obstarávania.

(v) Verejný obstarávateľ je povinný od uchádzačov vyžadovať, aby predkladali
ponuky na základe toho, že získajú výhodu akýchkoľvek nevyrovnaných nárokov
vyplývajúcich z poistných zmlúv o podstatných škodách a súvisiacich
(prípadných) súm, ktoré sa pripíšu v prospech Účtu poistných plnení v deň
uzatvorenia Novej zmluvy.

(vi) Verejný obstarávateľ určí čo najskôr po prijatí konečných ponúk (postupujúc
odôvodnene) Vyhovujúce konečné ponuky a Koncesionára informuje
o Upravenej najvyššej cene vyhovujúcej konečnej ponuky. Ak Verejný
obstarávateľ Koncesionára neinformoval o Upravenej najvyššej cene
vyhovujúcej konečnej ponuky v deň alebo pred dňom pripadajúcim na jeden (1)
rok po Dni ukončenia, ustanovenia článku 39.2(d) sa na také ukončenie
neuplatnia a namiesto toho sa uplatnia ustanovenia článku 39.2(e).

(vii) Aj v prípade ak Koncesionár postúpi spor týkajúci sa Upravenej najvyššej ceny
vyhovujúcej konečnej ponuky na Rozhodcovské konanie podľa článku 56,
Verejný obstarávateľ bude oprávnený uzatvoriť Novú zmluvu.

(viii) Splnenie platobnej povinnosti Verejného obstarávateľa vo vzťahu k Upravenej
najvyššej cene vyhovujúcej konečnej ponuky bude úplným a konečným
vyrovnaním všetkých nárokov a práv Koncesionára voči Verejnému
obstarávateľovi za porušenia a/alebo ukončenie tejto Zmluvy alebo inej zmluvy
týkajúcej sa Projektu, či už vznikli na základe zmluvy alebo inak, avšak okrem
záväzku Verejného obstarávateľa, ktorý vznikol pred Dňom ukončenia (nie však
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zo samotného ukončenia) a ktorý nebol zohľadnený pri stanovovaní Upravenej
najvyššej ceny vyhovujúcej konečnej ponuky.

(ix) Ak je Upravená najvyššia cena vyhovujúcej konečnej ponuky nulová alebo
záporná, Verejný obstarávateľ nebude povinný vykonať Koncesionárovi žiadnu
úhradu a s účinnosťou od času, kedy Verejný obstarávateľ o tom informuje
Koncesionára, bude Verejný obstarávateľ oslobodený od všetkých záväzkov voči
Koncesionárovi za porušenia a/alebo ukončenie tejto Zmluvy alebo inej zmluvy
týkajúcej sa Projektu, či už vznikli na základe zmluvy alebo inak, avšak okrem
záväzku Verejného obstarávateľa, ktorý vznikol pred Dňom ukončenia (nie však
zo samotného ukončenia) a ktorý ešte nebol zohľadnený pri stanovovaní
Upravenej najvyššej ceny vyhovujúcej konečnej ponuky.

(x) Ak je Upravená najvyššia cena vyhovujúcej konečnej ponuky nižšia ako nula,
suma rovnajúca sa Upravenej najvyššej cene vyhovujúcej konečnej ponuky bude
splatná Koncesionárom Verejnému obstarávateľovi v deň uzatvorenia Novej
zmluvy.

(xi) Verejný obstarávateľ sa môže rozhodnúť kedykoľvek pred prijatím Vyhovujúcej
konečnej ponuky uplatniť postup bez opätovného vyhlásenia verejného
obstarávania podľa článku 39.2(e) zaslaním oznámenia Koncesionárovi.

(xii) V prípade, že Verejný obstarávateľ dostal všetky ponuky od uchádzačov v rámci
Procesu verejného obstarávania a prijal Vyhovujúcu konečnú ponuku, ale sa
rozhodne, že Proces verejného obstarávania nedokončí, oznámi toto svoje
rozhodnutie Koncesionárovi a zaplatí mu sumu rovnajúcu sa Upravenej najvyššej
cene vyhovujúcej konečnej ponuky v súlade s článkom 40.3.1.

(e) Postup bez opätovného vyhlásenia verejného obstarávania

V prípade, že Verejný obstarávateľ nie je oprávnený opätovne vyhlásiť verejné
obstarávanie Projektu podľa článku 39.2(c), alebo sa rozhodne, že opätovne nevyhlási
verejné obstarávanie Projektu v súlade s článkom 39.2(c) alebo 39.2(d), alebo sa
uplatňujú ustanovenia článku 39.2(d)(vi), Expertná komisia stanoví Predpokladanú
trhovú hodnotu zmluvy a podľa nej Kompenzáciu v prípade ukončenia a uplatní pri tom
nasledovné zásady:

(i) Pri stanovení Predpokladanej trhovej hodnoty zmluvy sa uplatnia nižšie uvedené
zásady:

(A) všetky odhadované sumy by mali byť vyjadrené v nominálnych
hodnotách v bežných cenách a

(1) na sumy odhadovanej Jednotkovej platby sa použije indexačný
vzorec uvedený v Časti 5 Prílohy č. 12 alebo iný indexačný
vzorec, ktorý bude Expertná komisia považovať za primeraný,
na indexáciu medzi dátumom výpočtu a dátumom(ami) úhrad
odhadovanej Jednotkovej platby tak, ako sa uvádza v Zmluve, vo
vzťahu k použitým predpokladaným indexačným ukazovateľom,
a pri uplatnení vzorca sa použije stanovená predpokladaná miera
nárastu príslušných indexačných ukazovateľov (ako bude
uvedené vo finančnom modeli),
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(2) v prípade predpokladaných príjmov alebo nákladov tretej osoby,
ak je indexácia primeraná a primeraný index je rovnaký ako ten,
ktorý sa uplatňuje pri Jednotkovej platbe, vo vzťahu k
Jednotkovej platbe by sa mal použiť index a rovnaká
predpokladaná miera nárastu daného indexu, ako bude uvedené
vo finančnom modeli,

(3) v prípade predpokladaných príjmov alebo nákladov tretej osoby,
ak je indexácia primeraná, ale primeraný index nie je rovnaký
ako ten, ktorý sa uplatňuje pri Jednotkovej platbe, sa uplatní
príslušný index vo vzťahu k všetkým konkrétnym príjmom alebo
nákladom tretej osoby a na primeranej predpokladanej miere
nárastu,

(B) vypočíta sa predpokladaná celková suma všetkých budúcich platieb celej
Jednotkovej platby (bez zrážok z dôvodu zníženej dostupnosti), ktoré
budú diskontované ku Dňu ukončenia s použitím Diskontnej sadzby,

(C) vypočíta sa predpokladaná celková suma všetkých príjmov tretej osoby,
ktoré budú prijaté do Dátumu uplynutia (znížená o primeranú čiastku na
pokrytie nedobytných pohľadávok), ktoré budú diskontované ku Dňu
ukončenia s použitím Diskontnej sadzby,

(D) vypočíta sa predpokladaná celková suma všetkých nákladov pri vtedy
platných trhových sadzbách, ktoré vzniknú hypotetickému dodávateľovi
pri realizácii Projektu podľa Zmluvy v dôsledku ukončenia, ktoré budú
diskontované ku Dňu ukončenia s použitím Diskontnej sadzby a ktoré
budú odpočítané od platby vypočítanej podľa vyššie uvedeného bodu
(B), pričom náklady budú zahŕňať (bez dvojitého započítania):

(1) primerané posúdenie rizika akéhokoľvek prekročenia nákladov,
ak sa predpokladá, že by k takému prekročeniu mohlo dôjsť,

(2) predpokladané náklady na Služby, ktoré vzniknú hypotetickému
dodávateľovi pri realizácii Projektu v štandarde požadovanom
Zmluvou, a

(3) akékoľvek náklady na nápravu potrebné na uvedenie
Projektu do štandardu požadovanom Zmluvou (vrátane
akýchkoľvek predpokladaných nákladov, ktoré vzniknú
hypotetickému dodávateľovi na dokončenie stavebných alebo
realizačných prác Projektu, a dodatočných prevádzkových
nákladov potrebných na opätovné zabezpečenie štandardov
služieb prevádzky),

a

(E) pevne stanovená pokuta vo výške 10 000 000 EUR (desať miliónov eur)
bude odpočítaná od kompenzácie, ktorá má byť vyplatená
Koncesionárovi v prípade, ak Deň ukončenia nastane pred skončením
Doby výstavby.
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(ii) V súlade s ustanoveniami článku 40.3 zaplatí Verejný obstarávateľ
Koncesionárovi sumu rovnajúcu sa Upravenej predpokladanej trhovej hodnoty
určenej ku Dňu ukončenia Zmluvy.

(iii) Splnenie povinnosti Verejného obstarávateľa uvedenej v článku 39.2(e) bude
úplným a konečným vyrovnaním všetkých nárokov a práv Koncesionára voči
Verejnému obstarávateľovi za porušenia a/alebo ukončenie tejto Zmluvy alebo
inej zmluvy týkajúcej sa Projektu, či už vznikli na základe zmluvy alebo inak,
avšak okrem záväzku Verejného obstarávateľa, ktorý vznikol pred Dňom
ukončenia (nie však zo samotného ukončenia) a ktorý nebol zohľadnený pri
stanovovaní Upravenej predpokladanej trhovej hodnoty zmluvy.

(iv) V rozsahu, v akom bude Upravená predpokladaná trhová hodnota zmluvy nižšia
ako nula, uhradí Koncesionár Verejnému obstarávateľovi sumu rovnajúcu sa
Upravenej predpokladanej trhovej hodnote zmluvy do päťdesiatich (50)
Pracovných dní odo dňa, v ktorý Expertná komisia stanovila Kompenzáciu
v prípade ukončenia v súlade s článkom 39.2(f) nižšie.

(f) Výšku Kompenzácie v prípade ukončenia splatnú na základe postupu bez opätovného
vyhlásenia verejného obstarávania stanoví Expertná komisia v súlade so zásadami
stanovenými v článku 39.2(e). Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, ak (i) vo
vzťahu k zriadeniu Expertnej komisie vznikne akýkoľvek spor, (ii) nedôjde
k ustanoveniu Expertnej komisie do deväťdesiatich (90) dní odo dňa prvej výzvy
ktorejkoľvek zo Zmluvných strán, (iii) Expertná komisia nestanoví výšku Kompenzácie
v prípade ukončenia do päťdesiatich (50) dní odo dňa svojho ustanovenia, alebo (iv) vo
vzťahu k stanoveniu výšky Kompenzácie v prípade ukončenia vznikne akýkoľvek spor,
bude ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená začať Rozhodcovské konanie v súlade
s článkom 56.2 (a postup podľa článku 56.1 sa neuplatní); výška Kompenzácie v prípade
ukončenia sa v takom prípade stanoví v Rozhodcovskom konaní.

39.3 Kompenzácia v prípade ukončenia Zmluvy z dôvodu Zakázaného konania

Ak bude táto Zmluva predčasne ukončená Výpoveďou z dôvodu Zakázaného konania v zmysle
článku 37.4, Verejný obstarávateľ zaplatí Koncesionárovi sumu zodpovedajúcu kompenzácii
stanovenej v súlade s článkom 39.2.

39.4 Kompenzácia v prípade Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa alebo
kompenzácia v prípade Výpovede bez uvedenia dôvodu

Ak bude táto Zmluva predčasne ukončená z dôvodu Výpovede bez uvedenia dôvodu v súlade
s článkom 37.5 alebo Odstúpením z dôvodu porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa
v súlade s článkom 37.6, Verejný obstarávateľ je povinný zaplatiť Koncesionárovi  Kompenzáciu
v prípade Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa.

39.5 Kompenzácia v prípade Výpovede z iného dôvodu

Ak bude táto Zmluva predčasne ukončená Výpoveďou z iného dôvodu v súlade s článkom 37.7,
Verejný obstarávateľ zaplatí Koncesionárovi Kompenzáciu v prípade vyššej moci.

40. Výpočet a úhrada Kompenzácie v prípade ukončenia

40.1 Daňová ekvalizácia
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40.1.1 Pokiaľ by platba akejkoľvek Dane, ktorá by bola splatná výlučne z dôvodu povinnosti
zaplatiť Kompenzáciu v prípade ukončenia v súlade s článkom 39.3, článkom 39.4 alebo
článkom 39.5, spôsobila zníženie Kompenzácie v prípade ukončenia skutočne prijatej
Koncesionárom, Verejný obstarávateľ je povinný zaplatiť Koncesionárovi takú
dodatočnú čiastku, aby sa Koncesionár nachádzal v rovnakej situácii, ako keby mu
povinnosť uhradiť Daň nevznikla, pokiaľ tieto skutočnosti neboli zohľadnené už
v Kompenzácii v prípade ukončenia.

40.1.2 Pokiaľ má v súvislosti s Kompenzáciou v prípade ukončenia Koncesionár zaplatiť
akúkoľvek Daň, ktorá má byť ekvalizovaná podľa článku 40.1.1, Verejný obstarávateľ
zaplatí takéto dodatočné čiastky len v prípade, že Koncesionár splní nasledovné
povinnosti:

(a) Koncesionár oznámi Verejnému obstarávateľovi bez zbytočného odkladu, avšak aspoň
20 (dvadsať) Pracovných dní pred dňom splatnosti príslušnej Dane, že Daň je splatná, že
sa jedná o Daň, v súvislosti s ktorou bude Koncesionár vyžadovať vyrovnanie podľa
tohto článku 40.1, pričom v oznámení uvedie podrobnosti týkajúce sa Dane a dôvody, pre
ktoré je splatná,

(b) Koncesionár povolí Verejnému obstarávateľovi prerokovať s príslušným orgánom,
ktorému je Daň splatná, dôvody a výšku Dane a

(c) pokiaľ Verejný obstarávateľ spochybní oprávnenosť Dane, ktorá má byť ekvalizovaná
alebo jej výšku, Koncesionár je povinný zaplatiť Daň bez ohľadu na pochybnosti
Verejného obstarávateľa a pred vyriešením Sporu.

40.2 Obmedzenie započítania

Pokiaľ sa Zmluvné strany výslovne nedohodli v tejto Zmluve inak, Verejný obstarávateľ nie je
oprávnený započítať žiadne čiastky splatné zo strany Koncesionára s Kompenzáciou v prípade
ukončenia splatnou v súlade s článkom 39.3, článkom 39.4 alebo článkom 39.5 (netýka sa to však
žiadnej čiastky Kompenzácie v prípade ukončenia vyplývajúcej z porušenia zmluvy na strane
Koncesionára splatnej podľa článku 39.2), pokiaľ by sa v dôsledku započítania čiastka skutočne
zaplatená Koncesionárovi v súvislosti s ukončením Zmluvy znížila tak, že by bola nižšia ako
Záväzky voči veriteľom. Pri dodržaní podmienok podľa predchádzajúcej vety môže Verejný
obstarávateľ započítať akékoľvek čiastky splatné zo strany Koncesionára voči Kompenzácii
v prípade ukončenia, len ak je to v tejto Zmluve výslovne dohodnuté a prípustné v zmysle
Právnych predpisov.

40.3 Spôsob platby

40.3.1 Pokiaľ si Verejný obstarávateľ nezvolí možnosť alebo nebude oprávnený zaplatiť
Kompenzáciu v prípade ukončenia formou splátok podľa článku 40.3.3, uhradí
Kompenzáciu v prípade ukončenia na účet, ktorý uvedie Koncesionár, a to do
päťdesiatich (50) Pracovných dní odo dňa, podľa toho, ktorý nastane skôr:

(a) (i) Za okolností uvedených v článku 39.2(d) deň, kedy bola Koncesionárovi oznámená
Upravená najvyššia cena vyhovujúcej konečnej ponuky, (ii) za okolností uvedených
v článku 39.2(e) deň kedy Expertná komisia určí Upravenú predpokladanú trhovú
hodnotu, (iii) za okolností uvedených v článku 39.5 deň ktorý je štyridsať (40)
Pracovných dní po Dni ukončenia, (iv)  za ostatných okolností Deň ukončenia; a

(b) Deň, kedy je právoplatne rozhodnutý Spor vzniknutý v súvislosti s Kompenzáciou
v prípade ukončenia,
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za podmienky, že ak vznikne akýkoľvek Spor ohľadom Kompenzácie v prípade
ukončenia, Verejný obstarávateľ môže zadržať platbu predmetnej rozporovanej čiastky
až do urovnania Sporu, pričom k tejto zadržanej platby nabehnú úroky v súlade s
článkom 40.3.2.

40.3.2 Úrok, ktorý nabehne vo výške Úrokovej miery nadradeného financovania, sa bude
počítať od (i) za okolností uvedených v článku 39.4 alebo článku 39.5 odo Dňa
ukončenia, alebo (ii) za okolností uvedených v článku 39.2 od skoršieho dňa z dňa
splatnosti Kompenzácie v prípade ukončenia podľa článku 40.3.1 a stoosemdesiat (180)
dní po Dni ukončenia; vo všetkých prípadoch až do skutočného zaplatenia Kompenzácie
v prípade ukončenia. Pre vylúčenie pochybností, článok 60 sa nebude uplatňovať.

40.3.3 Za okolností uvedených v článkoch 39.2(e) alebo 39.5 (nie však za okolností uvedených
v článku 39.4) si Verejný obstarávateľ môže zvoliť spôsob zaplatenia (i) Záväzkov voči
veriteľom, ktoré sú súčasťou Kompenzácie v prípade ukončenia za okolností uvedených
v článku 39.5, alebo (ii) Kompenzácie v prípade ukončenia za okolností uvedených v
článku 39.2(e), a to formou splátok, a v tomto prípade musí určiť výšku a dátum
splatnosti jednotlivých splátok za podmienok, že:

(a) dátum splatnosti jednotlivých splátok sú rovnaké dátumy splatnosti istiny a úroku
v súlade so Zmluvami o financovaní, ak by nedošlo k predčasnému ukončeniu;

(b) celková Kompenzácia v prípade ukončenia musí byť vyplatená najneskôr do
Dátumu uplynutia;

(c) jednotlivé časti Kompenzácie v prípade ukončenia, ktorých deň splatnosti bol
odložený, sú úročené Úrokovou mierou nadradeného financovania (Senior Debt
Rate), a to odo dňa stanoveného podľa vyššie uvedeného článku 40.3.2, pričom
Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek predčasne splatiť celú zostávajúcu časť
Kompenzácie v prípade ukončenia za predpokladu, že tak urobí v deň splatnosti
splátky a že o tom písomne upovedomí Koncesionára minimálne dvadsať (20)
Pracovných dní vopred;

(d) celá Kompenzácia v prípade ukončenia bude uhradená v čo najkratšom čase,
berúc do úvahy dostupné zdroje Verejného obstarávateľa a všetky možnosti,
ktoré možno náležite očakávať za účelom získania zdrojov na čo najskoršie
uhradenie celej Kompenzácie v prípade ukončenia, a

(e) platby sa vykonajú v rovnakých alebo znižujúcich sa splátkach podľa zvolenia
Verejného obstarávateľa, avšak nie vo zvyšujúcich sa splátkach bez
predchádzajúceho súhlasu Koncesionára.

40.3.4 Pokiaľ (i) Verejný obstarávateľ nezaplatí ktorúkoľvek splátku určenú Verejným
obstarávateľom v súlade s článkom 40.3.2 alebo (ii) Verejný obstarávateľ postúpi alebo
prevedie Zmluvu inak, než ako sa uvádza v článku 48, Koncesionár má právo požadovať
okamžitú splatnosť celej zostávajúcej časti Kompenzácie v prípade ukončenia vrátane
nabehnutých ale neuhradených úrokov, a to na základe písomnej výzvy do tridsať (30)
Pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy.

40.3.5 Na vylúčenie pochybností platí, že ustanovenia tohto článku 40.3, ktoré sa vzťahujú na
článok 39.2, sa uplatnia aj v prípade okolností uvedených v článku 39.3.
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40.4 Informácie potrebné na určenie čiastky Kompenzácie v prípade ukončenia

Pri stanovení Kompenzácie v prípade ukončenia sa Verejný obstarávateľ môže spoľahnúť na
akékoľvek potvrdenie predložené Veriteľmi ako na dokument rozhodujúci pre určenie Záväzkov
voči veriteľom. Verejný obstarávateľ nie je povinný zaplatiť žiadnu sumu v súvislosti so
Záväzkami voči veriteľom presahujúcu výšku uvedenú v potvrdení predloženom Veriteľmi
obsahujúcom Záväzky voči veriteľom.

Časť 12 Záverečné ustanovenia

41. Intervencia Verejného obstarávateľa

41.1 V prípade, že Verejný obstarávateľ je presvedčený, že existuje:

41.1.1 závažné riziko ohrozujúce ľudské životy alebo zdravie a bezpečnosť osôb alebo
bezpečnosť Projektovej cestnej komunikácie,

41.1.2 vážne riziko škody na majetku alebo životnom prostredí alebo

41.1.3 porušenie zákonnej povinnosti,

v súvislosti s Prácami, prevádzkou a údržbou Projektovej cestnej komunikácie alebo
poskytovaním Služieb, je Verejný obstarávateľ oprávnený primerane zasiahnuť do Prác,
prevádzky Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovania Služieb za účelom odstránenia
takéhoto rizika.

41.2 V prípade, že sa Verejný obstarávateľ rozhodne uplatniť svoje právo podľa článku 41.1, písomne
oznámi Koncesionárovi („Oznámenie o intervencii“):

41.2.1 popis intervencie, ktorú plánuje vykonať,

41.2.2 dôvody intervencie,

41.2.3 plánovaný dátum intervencie,

41.2.4 obdobie, počas ktorého bude podľa názoru Verejného obstarávateľa intervencia potrebná,
a

41.2.5 vplyv na Koncesionára a jeho schopnosť realizovať Práce, zabezpečiť prevádzku a
údržbu Projektovej cestnej komunikácie a poskytovať Služby počas trvania intervencie.

41.3 Po doručení Oznámenia o intervencii môže Verejný obstarávateľ vykonať intervenciu
a Koncesionár je povinný Verejnému obstarávateľovi poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť
a spoluprácu.

41.4 V prípade intervencie Verejného obstarávateľa v súlade s článkom 41.3:

41.4.1 počas trvania intervencie nie je Koncesionár povinný realizovať Práce, zabezpečovať
prevádzku a údržbu Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovať Služby v rozsahu
uvedenom v Oznámení o intervencii,

41.4.2 Verejný obstarávateľ vykoná intervenciu za tým účelom, aby po jej skončení
Koncesionár bol schopný pokračovať v plnení Zmluvy bez toho, aby mu vznikli
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dodatočné náklady alebo ušlý zisk, a v prípade, že Verejný obstarávateľ vykonáva
akékoľvek práce ako súčasť danej intervencie, tieto práce budú realizované v súlade s
Požiadavkami Verejného obstarávateľa a Normami, a

41.4.3 Koncesionár je oprávnený prijať Jednotkovú platbu vo výške, v akej by mu bola
zaplatená v prípade, že by sa intervencia neuskutočnila, pričom však platí, že ak Verejný
obstarávateľ intervenciu vykoná v dôsledku porušenia povinností Koncesionára podľa
tejto Zmluvy, akékoľvek náklady, ktoré vznikli Verejnému obstarávateľovi v súvislosti
s intervenciou, Koncesionár uhradí Verejnému obstarávateľovi. V prípade, že medzi
Verejným obstarávateľom a Koncesionárom existuje Spor vo vzťahu k príčine
intervencie alebo nákladov vzniknutých v súvislosti s takou intervenciou, bude taký Spor
najprv odkázaný na Nezávislý dozor. Rozhodnutie Nezávislého dozoru je záväzné pre
Zmluvné strany, pokiaľ ho niektorá Zmluvná strana nespochybní v súlade s článkom 56
do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa doručenia písomného rozhodnutia
Nezávislého dozoru.

42. Mlčanlivosť

42.1 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o obsahu tejto Zmluvy a prílohách k tejto
Zmluve, ako aj o ostatných Dokumentoch Projektu a záznamoch vypracovaných a vedených na
základe tejto Zmluvy, ktoré sú označené ako „obchodné tajomstvo“.

42.2 Ustanovenia článku 42.1 sa nevzťahujú na poskytnutie informácií:

42.2.1 takým stranám a v takom rozsahu, v akom to je potrebné na plnenie povinností podľa
tejto Zmluvy,

42.2.2 ktoré sú verejne dostupné, pokiaľ sa tak nestalo v dôsledku porušenia povinností podľa
tejto Zmluvy,

42.2.3 v súlade s postupom podľa článku 56,

42.2.4 pokiaľ to požaduje Právny predpis alebo pravidlá upravujúce verejný trh s cennými
papiermi,

42.2.5 Akcionárom Koncesionára a Pridruženým spoločnostiam Akcionárov,

42.2.6 poradcom, potenciálnym financovateľom, audítorom, riaditeľom a vedúcim pracovníkom
Koncesionára, Akcionárov Koncesionára a Pridružených spoločností Akcionárov,

42.2.7 Veriteľom, Zabezpečovaciemu agentovi, Agentovi a ich príslušným poradcom,

42.2.8 emitentovi, aranžérovi, vedúcemu manažérovi financovania dlhopisov a ich poradcom
v rozsahu požadovanom na financovanie dlhopisov,

42.2.9 zaradených do akéhokoľvek ponukového memoranda, ponukového dokumentu alebo
prospektu v súvislosti s dlhopisovým financovaným vo vzťahu k Projektu,

42.2.10 ratingovým agentúram za účelom získania úverového ratingu za predpokladu, že
ratingová agentúra podlieha obdobnej povinnosti dodržiavania povinnosti ako je uvedené
v článku 42, a

42.2.11 na základe rozhodnutia súdu alebo Príslušnej inštitúcie.
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43. Záznamy Koncesionára

43.1 Kedykoľvek počas Doby trvania zmluvy je Koncesionár povinný:

43.1.1 viesť a udržiavať úplné záznamy o skutočných a predpokladaných nákladoch na
prevádzku Projektovej cestnej komunikácie, vykonávanie Prác a poskytovanie Služieb,
vrátane nákladov na výstavbu, údržbu, prevádzku a financovanie po dobu minimálne
piatich (5) rokov alebo po dobu stanovenú Právnym predpisom,

43.1.2 predložiť Verejnému obstarávateľovi záznamy o nákladoch na prevádzku Projektovej
cestnej komunikácie, vykonanie Prác a poskytnutie Služieb uvedených v článku 43.1.1,
vrátane informácií o finančných prostriedkoch, ktoré má Koncesionár k dispozícii za
účelom pokrytia týchto nákladov, a to vo forme a s obsahom primerane požadovaným
Verejným obstarávateľom za účelom monitorovania plnenia tejto Zmluvy zo strany
Koncesionára,

43.1.3 viesť a udržiavať samostatne od iných záznamov o príjmoch osobitné záznamy
o príjmoch prijatých od tretích strán vzniknutých v súlade s touto Zmluvou,

43.1.4 predložiť Verejnému obstarávateľovi osobitné záznamy o príjmoch prijatých od tretích
strán, a to v takej forme a s uvedením takých podrobností, ktoré môže Verejný
obstarávateľ oprávnene požadovať za účelom monitorovania plnenia tejto Zmluvy zo
strany Koncesionára,

43.1.5 umožniť Verejnému obstarávateľovi na jeho požiadanie (na základe primeraného
oznámenia a v rámci bežného pracovného času) prístup do miestnosti, kde sú uložené
takéto záznamy za účelom ich kontroly.

43.2 Koncesionár je povinný viesť svoje záznamy a účtovné knihy v súlade s predpísanými účtovnými
metódami za účelom preukázania okrem iného:

43.2.1 počtu zamestnancov,

43.2.2 čiastok zaplatených subdodávateľom (na akejkoľvek úrovni),

43.2.3 príjmov získaných od tretích strán v súlade s touto Zmluvou,

43.2.4 iných výdavkov vzniknutých v súlade s poskytovaním Prác a Služieb a

43.2.5 takých iných údajov, ktoré môže Verejný obstarávateľ oprávnene požadovať za účelom
kontroly skutočných nákladov a predpokladaných nákladov na účely článku 27, 31 a 32,

a to oddelene od činností Koncesionára iných ako plnenie tejto Zmluvy.

43.3 Koncesionár sa tiež zaväzuje viesť:

43.3.1 akékoľvek záznamy a správy vyžadované v súlade s Právnymi predpismi,

43.3.2 úplné záznamy o pracovných úrazoch a porušeniach predpisov o ochrane zdravia
a bezpečnosti pri práci počas trvania tejto Zmluvy a

43.3.3 záznamy o školeniach zamestnancov o predpisoch o ochrane zdravia a bezpečnosti pri
práci

a bez zbytočného odkladu predkladať tieto záznamy Verejnému obstarávateľovi na jeho
požiadanie za účelom kontroly.
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43.4 Koncesionár sa zaväzuje umožniť Verejnému obstarávateľovi (na základe primeraného
oznámenia a v rámci bežného pracovného času) vykonať kontrolu a vyhotoviť kópie zo všetkých
záznamov uvedených v tomto článku 43.

43.5 Koncesionár sa zaväzuje viesť záznamy uvedené v článku 43, ktoré existujú ku Dňu ukončenia,
po dobu najmenej piatich (5) rokov odo Dňa ukončenia alebo stanovenú Právnym predpisom. Po
Dni ukončenia je Koncesionár povinný splniť primerané požiadavky Verejného obstarávateľa
týkajúce sa záznamov Koncesionára podľa tohto článku 43.

44. Výlučný nárok a Zákaz dvojitého nároku z rovnakého dôvodu

44.1 S prihliadnutím na iné výslovné práva Verejného obstarávateľa dohodnuté v tejto Zmluve,
Verejný obstarávateľ súhlasí, že jeho jediným nárokom v prípade porušenia povinnosti dodržať
Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek do Plánovaného
dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný úsek (s výnimkou
zmluvnej pokuty v článku 20.12) je skrátenie Prevádzkového obdobia alebo jeho časti a že na
účely bodu (a) definície Porušenia zmluvy na strane Koncesionára takéto porušenie povinnosti
nepredstavuje podstatné porušenie ani na základe neho nevznikne Neustále porušovanie.

44.2 S výhradou iných výslovných práv Verejného obstarávateľa stanovených v tejto Zmluve Verejný
obstarávateľ súhlasí, že jeho jediným nárokom v prípade neposkytnutia Služieb v súlade s touto
Zmluvou je možnosť uplatniť úpravu Platby za dostupnosť v dôsledku zníženia Dostupnosti
alebo Úpravy platby v závislosti na kvalite plnenia v súlade s Prílohou č. 12 a že také
neposkytnutie nepredstavuje podstatné porušenie na účely bodu (a) definície Porušenia zmluvy na
strane Koncesionára ani na základe neho nevznikne Neustále porušovanie.

44.3 Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nie je žiadna zo Zmluvných strán oprávnená
uplatniť nárok voči druhej Zmluvnej strane z rovnakého dôvodu (ako napr. náhrada škody, nárok
vyplývajúci z prísľubu odškodnenia alebo započítania istých položiek tvoriacich Mesačnú
jednotkovú platbu) v rozsahu, v akom bol uspokojený na základe iného ustanovenia tejto Zmluvy.

45. Neexistencia združenia a splnomocnenia

45.1 Táto Zmluva nezakladá žiadne združenie medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom.

45.2 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, Koncesionár nie je v mene Verejného
obstarávateľa oprávnený vykonať žiadne právne úkony.

46. Žiadne právo na verejné prostriedky

46.1 Koncesionár je povinný plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy na svoje vlastné riziko a bez
toho, aby bol oprávnený na ďalšie plnenie z verejných financií (okrem práv, ktoré mu vyplývajú
z tejto Zmluvy).

46.2 Koncesionár sa zaväzuje, že v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy sám alebo
prostredníctvom ktoréhokoľvek svojho Subdodávateľa nepožiada o poskytnutie štátnej pomoci
z verejných prostriedkov Slovenskej republiky alebo príspevkov zo zdrojov Európskej únie (či už
vo forme peňažného plnenia alebo záruky) bez písomného súhlasu Verejného obstarávateľa.
Koncesionár ubezpečuje Verejného obstarávateľa, že on sám a ani prostredníctvom žiadneho
svojho Subdodávateľa o takúto štátnu pomoc nepožiadal.
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46.3 Koncesionár nemá nárok na udelenie súhlasu podľa článku 46.2, a pokiaľ Verejný obstarávateľ
takýto súhlas udelí, urobí tak výlučne pod podmienkou, že príslušné čiastky, ktoré Verejný
obstarávateľ vyplatí podľa tejto Zmluvy, budú adekvátnym spôsobom znížené.

46.4 Ak je to potrebné, poskytnutie verejných služieb zo strany príslušných orgánov štátnej správy
všetkým fyzickým a právnickým osobám priamo v súlade s Právnym predpisom a v rozsahu,
v ktorom sú orgány štátnej správy povinné takéto služby poskytovať, sa nepovažuje za plnenie
z verejných prostriedkov.

47. Práva duševného vlastníctva

47.1 Licencia pre Koncesionára

47.1.1 Verejný obstarávateľ udeľuje Koncesionárovi bezplatnú nevýhradnú licenciu na účely
vykonávania Prác, prevádzky Projektovej cestnej komunikácie a poskytovania Služieb na
obdobie odo Dňa účinnosti zmluvy až do Dňa ukončenia na používanie:

(a) Existujúceho projektu, ktorý zahŕňa okrem iného, projektovú dokumentáciu, ktorej
zoznam bol potvrdený Zmluvnými stranami pred podpisom Zmluvy,

(b) novú projektovú dokumentáciu, ktorá bola vytvorená alebo bude vytvorená Verejným
obstarávateľom alebo jeho dodávateľmi za účelom získania Stavebných povolení, a

(c) predmetov Duševného vlastníctva, ktoré má Koncesionár zabezpečiť za účelom plnenia
tejto Zmluvy v súlade s článkom 47.2.

47.1.2 Verejný obstarávateľ nahradí Koncesionárovi všetky škody, ktoré Koncesionárovi,
Subjektu na strane Koncesionára alebo Subdodávateľom vzniknú v dôsledku nárokov
tretích osôb, ktoré boli voči nim vznesené v súvislosti s ich používaním Duševného
vlastníctva uvedeného v článku 47.1.1(a) vyššie, s výnimkou prípadu, pokiaľ škoda
vznikla v dôsledku porušenia tejto Zmluvy Koncesionárom.

47.1.3 Koncesionár je oprávnený poskytnúť nevýhradnú sublicenciu k Duševnému vlastníctvu,
ku ktorému mu bola udelená licencia podľa článku 47.1, každému zo Subjektov na strane
Koncesionára a Subdodávateľov na účely výkonu Prác, prevádzky Projektovej cestnej
komunikácie a poskytovania Služieb po dobu odo Dňa účinnosti do Dňa ukončenia.

47.2 Licencia pre Verejného obstarávateľa

47.2.1 Koncesionár udeľuje, a pokiaľ nedisponuje takýmto právom, zaväzuje sa zabezpečiť, aby
boli Verejnému obstarávateľovi udelené licencie na všetky predmety duševného
vlastníctva, ktoré sú potrebné na realizáciu Prác, prevádzku Projektovej cestnej
komunikácie a poskytovanie Prác a Služieb:

(a) bezodplatne (s výnimkou licenčných poplatkov uhrádzaných tretej osobe za software
všeobecne dostupný na trhu),

(b) na prevádzku Projektovej cestnej komunikácie a poskytovanie Prác a Služieb,

(c) na neobmedzený čas od začiatku používania predmetov duševného vlastníctva,
Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovaním Služieb,

(d) nevýhradne vzhľadom na predmety duševného vlastníctva, ktoré boli vytvorené nezávisle
a licencované výlučne za účelom plnenia podľa tejto Zmluvy alebo výhradne v prípade,
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že predmety duševného vlastníctva boli za účelom plnenia tejto Zmluvy vytvorené
oddelene, a

(e) (s výnimkou softvéru všeobecne dostupného na trhu) prevoditeľným spôsobom, tak že
Verejný obstarávateľ bude môcť udeliť právo používať predmety duševného vlastníctva
iným osobám alebo svoje právo celé previesť na inú osobu.

47.3 Koncesionár sa zaväzuje nahradiť Verejnému obstarávateľovi všetky škody, ktoré Verejnému
obstarávateľovi alebo Subjektom na strane Verejného obstarávateľa vzniknú v dôsledku nárokov,
ktoré boli voči nim vznesené v súvislosti s ich používaním predmetov duševného vlastníctva,
ktoré Koncesionár získal v súlade s článkom 47.2.

48. Postúpenie

S výnimkou prípadov výslovne povolených touto Zmluvou a Priamou zmluvou a
podľa Zabezpečovacích práv nie je žiadna zo Zmluvných strán oprávnená postúpiť akékoľvek
práva na tretiu osobu alebo zriadiť Zabezpečenie ku ktorémukoľvek zo svojich práv bez súhlasu
druhej Zmluvnej strany.

49. Jazyk

Táto Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Verzia v anglickom jazyku bola poskytnutá len
pre informáciu, a v prípade akéhokoľvek konfliktu medzi slovenským a anglickým znením má
prednosť znenie Zmluvy v slovenskom jazyku.

50. Vyhotovenia

Táto Zmluva sa vyhotovuje v deviatich (9) vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Každá zo
Zmluvných strán dostane štyri (4) vyhotovenia tejto Zmluvy v slovenskom jazyku a jedno (1)
vyhotovenie tejto Zmluvy v slovenskom jazyk bude pre Nezávislý dozor.

51. Úplnosť Zmluvy

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o predmete jej plnenia. Táto Zmluva
nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy, ktoré Zmluvné strany uzavreli, či už ústne alebo
písomné, týkajúce sa predmetu plnenia tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán vyhlasuje, že sa
pri uzavretí tejto Zmluvy nespoliehala na žiadne záruky druhej Zmluvnej strany alebo tretej
osoby s výnimkou záruk výslovne uvedených v tejto Zmluve.

52. Oznámenia

52.1 Všetky písomné oznámenia doručené podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou ktoroukoľvek
Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane musia byť doručené ktorýmkoľvek z nižšie uvedených
spôsobov:

52.1.1 osobným doručením písomnosti,

52.1.2 e-mailom,

52.1.3 faxom a/alebo
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52.1.4 doručením poštou alebo kuriérom.

52.2 Písomnosti budú Zmluvným stranám doručované na nasledujúce adresy:

52.2.1 Verejnému obstarávateľovi:

Adresa: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Fax: nepoužité
E-mail: roman.brecely@mindop.sk; viktor.stromcek@mindop.sk; juraj.lott@mindop.sk
Do rúk.: Roman Brecely, Viktor Stromček, Juraj Lott

52.2.2 Koncesionárovi:

Adresa: Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Fax: nepoužité
E-mail: ggutierrez@cintra.es; wolfgang.kainzmeier@porr.at; Alex.Kornman@macquarie.com
Do rúk.: Gabriel Gutiérrez Arnaiz, Wolfgang Kainzmeier, Alex Kornman

52.3 Všetky písomnosti sa považujú za doručené:

52.3.1 pokiaľ sa doručujú osobne, odovzdaním písomnosti zástupcovi adresáta (druhej
Zmluvnej strane) ak potvrdí prijatie písomnosti, alebo okamihom odmietnutia jej prijatia
zo strany zástupcu adresáta,

52.3.2 pokiaľ sa doručujú e-mailom, keď je e-mail zaslaný na e-mailovú adresu druhej
Zmluvnej strany, a pokiaľ e-mailová správa nebola zaslaná v Pracovný deň alebo bola
zaslaná po 16.00 hod. v Pracovný deň, e-mailová správa sa považuje za doručenú o 10.00
hod. v nasledujúci Pracovný deň, ibaže by sa preukázalo, že druhej Zmluvnej strane
nebol e-mail doručený. V prípade doručovania e-mailom sa za doručenie pokladá
doručenie na ktorúkoľvek e-mailovu adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v článku
52.2 Zmluvy,

52.3.3 pokiaľ sa doručujú faxom, ak bola faxová správa úspešne odoslaná (s potvrdením výpisu
o odoslaní faxu) na faxové číslo druhej Zmluvnej strany, a pokiaľ nebola faxová správa
odoslaná v Pracovný deň alebo bola zaslaná po 16.00 hod. v Pracovný deň, faxová správa
sa považuje za doručenú o 10.00 hod. v nasledujúci Pracovný deň,

52.3.4 pokiaľ sa doručujú poštou alebo kuriérom, keď zástupca druhej Zmluvnej strany prevzal
zásielku, alebo keď zásielku odmietol prevziať s výnimkou odmietnutia prevzatia
z dôvodu jej poškodenia.

52.4 Obe Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť svoje doručovacie adresy (ako aj faxové čísla a e-
mailové adresy). V takom prípade je druhá Zmluvná strana povinná oznámenia doručovať na
novú adresu (faxové číslo, e-mail), ktorá jej bola oznámená, a to od prvého Pracovného dňa
nasledujúceho po dni, kedy bola zmena oznámená druhej Zmluvnej strane.

53. Čiastočná neplatnosť

Pokiaľ je niektoré z ustanovení tejto Zmluvy neplatné alebo nevymáhateľné alebo sa stane
neplatným alebo nevymáhateľným, jeho neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny
vplyv na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu
nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie iným ustanovením, ktoré je platné
a vymáhateľné a ktorého obsah bude v maximálnej možnej miere zodpovedať obsahu neplatného
alebo nevymáhateľného ustanovenia.
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54. Ochrana osobných údajov

Pokiaľ sa pri plnení tejto Zmluvy spracúvajú osobné údaje podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení, Koncesionár je povinný splniť všetky povinnosti
vyplývajúce z daného zákona a pokiaľ sa vyžaduje súhlas dotknutej osoby, Koncesionár je
povinný takýto súhlas získať tak, aby mohli byť osobné údaje poskytnuté Verejnému
obstarávateľovi. Porušenie Právnych predpisov upravujúcich spracovanie osobných údajov zo
strany Koncesionára sa považuje za porušenie tejto Zmluvy.

55. Rozhodné právo

Táto Zmluva vrátane dohody o rozhodcovskom konaní podľa článku 56.2 a všetkých
nezmluvných povinností sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

56. Eskalácia a riešenie Sporov

56.1 Pokiaľ medzi Zmluvnými stranami vznikne Spor ohľadom výkladu alebo plnenia ktoréhokoľvek
z ustanovení tejto Zmluvy, Spor bude najskôr postúpený na rozhodnutie zástupcom Zmluvných
strán nasledujúco:

56.1.1 Za podmienok uvedených v článku 25.7 (mechanizmus riešenia Sporov, ako sa uvádza
v článku 25.6.1(a), sa vzťahuje na všetky Spory) začatie Sporu musí Zmluvná strana,
ktorá Spor iniciovala, písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane,

56.1.2 Zmluvné strany budú o Spore rokovať v dobrej viere a s cieľom Spor vyriešiť spôsobom,
ktorý najviac vyhovuje duchu a účelu tejto Zmluvy, a

56.1.3 pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na riešení Sporu do tridsiatich (30) Pracovných dní
odo dňa začatia Sporu, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená Spor postúpiť na
rozhodcovské konanie.

56.2 Rozhodcovské konanie

56.2.1 Každý Spor, ktorý sa nevyrieši do tridsiatich (30) Pracovných dní v súlade s článkom
56.1, sa vyrieši v rozhodcovskom konaní podľa Pravidiel Medzinárodnej obchodnej
komory. Akékoľvek rozhodcovské konanie začaté v súlade s článkom 56
(„Rozhodcovské konanie“) bude vedené rozhodcovským tribunálom, ktorý sa bude
skladať z troch rozhodcov („Tribunál“), z ktorých jedeného vymenuje iniciujúca
Zmluvná strana vo svojej výzve na Rozhodcovské konanie, druhého vymenuje druhá
Zmluvná strana do 30 dní odo dňa prijatia výzvy na Rozhodcovské konanie a tretieho,
ktorý bude vystupovať ako predsedajúci rozhodca, vymenujú ostatní dvaja rozhodcovia
do 30 dní odo dňa vymenovania druhého rozhodcu. Ak nedôjde k vymenovaniu
ktoréhokoľvek rozhodcu v stanovenej lehote, príslušného rozhodcu vymenuje predseda
Medzinárodného rozhodcovského súdu Medzinárodnej obchodnej komory. Rozhodnutie
Tribunálu bude konečné, záväzné a nebude možné sa proti nemu odvolať. Tribunál
vynaloží všetko úsilie na to, aby rozhodol do sto osemdesiatich (180) dní odo dňa
vymenovania predsedu. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na predĺžení tejto lehoty,
alebo tak môže urobiť Tribunál podľa vlastného uváženia, ak sa rozhodne, že je to nutné
v záujme spravodlivosti.

56.2.2 Rozhodcovské konanie sa uskutoční vo Viedni a bude vedené v slovenskom jazyku.
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56.2.3 Tribunál bude uplatňovať podmienky tejto Zmluvy.

56.2.4 Tribunál je oprávnený v rozsahu prebiehajúceho Sporu prijať rozhodnutia o predbežných
opatreniach.

57. Dodatky k Zmluve

Túto Zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami,
pokiaľ dodatok k Zmluve, prípadne zmena v rozsahu práv a povinností Zmluvných strán nie je
povolená inak podľa akýchkoľvek ustanovení tejto Zmluvy.

58. Náklady a výdavky Zmluvných strán

Pokiaľ sa v tejto Zmluve alebo Dokumentoch Projektu neuvádza inak, každá zo Zmluvných strán
znáša všetky svoje náklady vzniknuté v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy a dodatkov k nej.

59. Konflikt zmlúv

59.1 S výhradou článku 59.2, pokiaľ sú ustanovenia tejto Zmluvy v rozpore s ustanoveniami inej
zmluvy uzavretej medzi Zmluvnými stranami týkajúcimi sa toho istého predmetu, bez ohľadu na
to, či bola takáto zmluva uzavretá pred alebo po uzavretí tejto Zmluvy, je táto Zmluva vždy
rozhodujúca, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne výslovne nedohodnú inak.

59.2 V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy (vrátane jej príloh) a Priamou zmluvou sú
rozhodujúce ustanovenia Priamej zmluvy.

60. Úrok z omeškania

V prípade neplnenia povinností Zmluvných strán sa Zmluvné strany dohodli na úroku omeškania,
ktorý bude vo výške Úroku z omeškania.

[ZÁMERNE VYNECHANÉ]
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[ZÁMERNE VYNECHANÉ – NASLEDUJE STRANA S PODPISMI]
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Na dôkaz toho Zmluvné strany pripájajú svoje podpisy.

V Šamoríne

Za Verejného obstarávateľa:

Podpis ________________________________
Meno: Roman Brecely
Funkcia: minister

Za Koncesionára:

Podpis________________________________
Meno: Mark Dening Bradshaw
Funkcia: konateľ

Podpis________________________________
Meno: Gabriel Gutiérrez Arnaiz
Funkcia: konateľ

Podpis________________________________
Meno: Wolfgang Kainzmeier
Funkcia: konateľ

Podpis________________________________
Meno: Alexander Cheasty Kornman
Funkcia: konateľ



Príloha č. 1 ku Koncesnej zmluve
Definície

„Agent“ znamená Agenta Veriteľov v zmysle Zmlúv o financovaní.

„Akcionári“ znamená ktorúkoľvek osobu, ktorá má podiel na Vlastnom imaní
a/alebo poskytuje Podriadený dlh Koncesionárovi s výnimkou
Mezzaninového úveru SIH.

„Ani lepšie, ani horšie“ sa bude vykladať vo svetle:

(a) práv a povinností Koncesionára v zmysle tejto Zmluvy,
iných Dokumentov Projektu a Zmlúv o financovaní,

(b) pokračujúcej schopnosti Koncesionára plniť svoje záväzky
a využívať práva vyplývajúce z tejto Zmluvy, iných
Dokumentov Projektu a Zmlúv o financovaní,

(c) nákladov a Kapitálových výdavkov, ktoré musia byť
vynaložené vo vzťahu k Relevantnej udalosti, a

(d) ušlých príjmov spôsobených Relevantnou udalosťou,

a znamená, že Koncesionár sa dostane do situácie, ktorá nie je ani
lepšia, ani horšia vzhľadom na:

(a) Mieru návratnosti vlastného imania z Finančného modelu z
Finančného uzavretia,

(b) skutočný ukazovateľ krytia celkovej dlhovej služby (loan life
cover ratio) za každé obdobie Doby trvania zmluvy následne
po Relevantnej udalosti, a

(c) minimálne ADSCR (ročný ukazovateľ krytia dlhovej služby)
(annual debt service cover ratio) počas Doby trvania zmluvy
následne po Relevantnej udalosti,

ktoré by boli dosiahnuté, ak by sa Relevantná udalosť nevyskytla.

„Archeologické nálezy“ znamená všetky fosílie, staroveké pamiatky, budovy a ostatné ruiny,
objekty alebo predmety, ktoré majú archeologickú, umeleckú,
geologickú a/alebo peňažnú hodnotu a boli objavené na Stavenisku.

„Banková záruka“ znamená bankovú záruku vystavenú bankou alebo úverovou
inštitúciou s dlhodobým úverovým ratingom aspoň A- od agentúry
Standard & Poor’s, A3 od agentúry Moody’s alebo A- od agentúry
Fitch.

„Bežná údržba“ znamená práce, ktoré sú svojou povahou krátkodobé alebo pravidelne
sa opakujúce a ktoré sa budú vykonávať v rámci Prevádzkového
obdobia za účelom udržiavania Projektovej cestnej komunikácie
v dobrom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave vrátane drobných
opráv ktorejkoľvek časti Projektovej cestnej komunikácie alebo
Vyvolaných úprav (pred ich odovzdaním tretím osobám), čistenia,
vegetačných úprav, úpravy zelene a Zimnej údržby, ako aj kontrol a
zisťovania spojeného s vyššie uvedeným.



2

„CRD“ znamená Centrum riadenia dopravy prevádzkované tretím subjektom
počas Koncesnej lehoty, ktoré vo vzťahu k prevádzkovateľovi
Projektovej cestnej komunikácie riadi presmerovanie dopravy na/z
Projektovej cestnej komunikácie za účelom zlepšenia dopravnej
situácie v hl. m. Bratislava a nadväzujúcej cestnej siete, toto riadenie
prebieha podľa vopred schválených protokolov medzi CRD, OSK
a Policajným Zborom SR.

„Číslo objektu“ znamená číselné označenie stavebných objektov alebo
prevádzkových súborov uvedené v Poskytnutých údajoch.

„Daň“ znamená akýkoľvek druh dane alebo poplatku (okrem DPH)
vyberanej v zmysle Právneho predpisu bez ohľadu na to, či bol
vyrubený ku Dňu účinnosti alebo nie.

„Dátum splatnosti DPH“ má význam uvedený v článku 25.9.2.

„Dátum uplynutia“ znamená posledný deň lehoty tridsať (30) rokov odo dňa začatia
Koncesnej lehoty v súlade s článkom 3.

„Dátum vydania Povolenia na
predčasné užívanie pre
Samostatný úsek“

znamená dátum právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie pre
všetky časti Projektovej cestnej komunikácie a príslušných
Vyvolaných úprav, ktoré tvoria príslušný Samostatný úsek, nie však
vo vzťahu k Vyvolaným úpravám a ďalším objektom, ktoré nie sú
potrebné na Predčasné užívanie v súlade s článkom 20.1.

„Deň účinnosti zmluvy“ znamená deň splnenia všetkých odkladacích podmienok v súlade
s článkom 2.

„Deň ukončenia“ znamená skorší z nasledujúcich dátumov:

(a) Dátum uplynutia alebo

(b) dátum ukončenia tejto Zmluvy určený v súlade s článkom
37.

„Deň výberu úspešného
uchádzača“

znamená 28. januára 2016, deň, v ktorý Verejný obstarávateľ
písomne oznámil úspešnému uchádzačovi jeho výber v súlade
s pravidlami zákona č. 25/2006 Z.z., o verejnom obstarávaní, v znení
neskorších predpisov.

„Diaľničná technológia“ znamená prístroje a systémy uvedené v článku 5 v prílohe 1 k Časti
1 Prílohy č. 2 a prevádzkové funkčné charakteristiky uvedené
v Prílohe č. 3.

„Diskriminačná zmena právnej
úpravy“

znamená Zmenu právnej úpravy, ktorá sa vzťahuje výlučne na:

(a) tento Projekt, ale nie na podobné projekty,

(b) Koncesionára a na žiadnu inú osobu, alebo

(c) spoločnosti, ktoré sa podieľajú na projektoch podobných
tomuto Projektu, a nie na iné osoby.

„Diskontná sadzba“ znamená nominálnu mieru návratnosti Projektu vypočítanú vo
Finančnom modeli z Finančného uzavretia v bunke H35 (Pre-Tax
Project IRR) v hárku “Dashboard“ v percentuálnom vyjadrení so
zaokrúhlením na tri desatinné miesta
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PLUS

Fixná úroková miera stred odvodená zo swapových sadzieb
publikovaných na stránke ICAPEURO od Reuters alebo Bloomberg
o 12:00 hod. SEČ pre úrokový swap s rovnakou duráciou ako je
durácia nesplateného Nadradeného (seniorného) dlhu ku Dňu
ukončenia,

MÍNUS

Fixná úroková miera stred odvodená zo swapových sadzieb
publikovaných na stránke ICAPEURO od Reuters alebo Bloomberg
o 12:00 hod. SEČ pre úrokový swap s rovnakou duráciou ako je
durácia nesplateného Nadradeného (seniorného) dlhu ku Dňu
účinnosti.

V prípade, že na úrokové swapy s príslušnou duráciou neexistuje
likvidný trh, swapová sadzba sa stanoví interpoláciou z dvoch
úrokových swapov s najbližšou duráciou, vo vzťahu ku ktorým
existuje likvidný trh.

„Distribúcia“ znamená:

(a) akúkoľvek výplatu dividend,

(b) akékoľvek zníženie základného imania v súvislosti
s platbami Akcionárom a kúpou vlastných akcií
Koncesionára Koncesionárom (bez ohľadu, či to je povolené
alebo nie),

(c) akékoľvek splatenie Podriadeného dlhu zo strany
Koncesionára (či už splátky istiny, úrokov, poplatkov alebo
hotovostných výdavkov) s výnimkou Mezzaninového úveru
SIH a/alebo

(d) akúkoľvek transakciu realizovanú po Dni účinnosti, ktorej
výsledkom je prospech, ktorý možno vyjadriť ako peňažnú
hodnotu, pričom tento prospech vznikol Akcionárovi alebo
Spriaznenej spoločnosti Koncesionára, a ktorá nie je
založená na princípe štandardných obchodných
vzťahov (arms length principle) (s výnimkou transakcií
obsiahnutých v Prvých subdodávateľských zmluvách).

„Doba trvania zmluvy“ znamená dobu trvania tejto Zmluvy počnúc Dňom účinnosti a
končiac Dňom ukončenia.

„Doba výstavby“ znamená obdobie odo Dňa účinnosti zmluvy (vrátane) až do dňa
právoplatnosti posledného Kolaudačného rozhodnutia (vrátane).

„Dočasné stavby“ znamená všetky dočasné stavby a inštalácie potrebné na výstavbu
Projektovej komunikácie a uskutočnenie Vyvolaných úprav.

„Dodatočné pozemky“ znamená pozemky, ktoré Koncesionár natrvalo požaduje
okrem Staveniska na to, aby mohol vykonať Práce a/alebo
poskytovať Služby.

„Dokumentácia BKaŽP“ znamená dokumentáciu riadenia a kontroly bezpečnosti, kvality,
a životného prostredia vypracovanú v zmysle článku 18.1.
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„Dokumentácia pre realizáciu
stavby“

znamená projektovú dokumentáciu vypracovaná Koncesionárom,
v rozsahu podľa príslušných Právnych predpisov, pre všetky objekty
Projektovej cestnej komunikácie a Vyvolané úpravy.

„Dokumenty Projektu“ znamená:

(a) Subdodávateľské zmluvy a

(b) všetky ostatné podstatné zmluvy uzavreté Koncesionárom na
účely realizácie Projektu a označené ako také v súlade
s Prílohou č. 15.

„Dokumenty skutočného
realizovania stavby“

má význam uvedený v bode 5 Časti 1 Prílohy č. 2. Obsahuje všetky
projekty, výkresy, výpočty, správy a pod. v elektronickej a tlačenej
forme zobrazujúce schválené skutočné aktualizované údaje
o realizácii stavby a jej umiestnení, veľkosti, použitých stavebných
materiáloch a detailoch Prác tak, ako boli realizované, s uvedením
odkazov na príslušnú špecifikáciu a záznamy v stavebnom denníku.

„Domnelá nová zmluva“ znamená zmluvu s rovnakými podmienkami ako táto Zmluva ku Dňu
ukončenia, ale s týmito zmenami:

(a) ak dôjde k ukončeniu tejto Zmluvy pred koncom Doby
výstavby, dátum začatia Prevádzkového obdobia sa posunie
o taký čas, aby mohol Nový koncesionár začať prevádzku,

(b) všetky udelené Pokutové body, výpočty Výsledku
dostupnosti, upozornenia, Druhé upozornenia podľa článku
37.3, a/alebo Pokutové body a/alebo zrážky z dôvodu
zníženej Dostupnosti udelené len na účely ukončenia, a bez
vplyvu na práva Verejného obstarávateľa vykonať finančné
zrážky, sa zrušia, a

trvanie takej zmluvy bude rovnaké ako trvanie odo Dňa ukončenia do
Dátumu uplynutia.

„Dostupnosť“ má význam uvedený v Prílohe č. 12.

„Dotknutá strana“ má význam uvedený v definícii Vyššej moci.

„Druhé upozornenie“ má význam uvedený v článku 37.3.2.

„DPH“ znamená daň z pridanej hodnoty.

„DSP“ znamená dokumentáciu pre stavebné povolenie v rozsahu a členení
podľa Právnych predpisov.

„Duševné vlastníctvo“ znamená akékoľvek patenty, ochranné známky, servisné značky,
autorské práva, práva k databázam, osobnostné práva, priemyselné
vzory, know how, dôverné informácie a všetky alebo ktorékoľvek iné
práva duševného alebo priemyselného vlastníctva bez ohľadu na to,
či sú zaregistrované, resp. či ich možno zaregistrovať, alebo či
existujú v Slovenskej republike alebo kdekoľvek inde vo svete spolu
s goodwillom súvisiacim alebo spojeným s nimi, ktoré Koncesionár
vytvoril, stvoril, nadobudol, používa alebo má v úmysle používať na
vykonanie Prác a/alebo poskytnutie Služieb a/alebo inak na účely
Koncesnej zmluvy.
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„DÚR“ znamená dokumentáciu pre územné rozhodnutie v rozsahu a členení
podľa Právnych predpisov.

„EIB“ znamená Európska investičná banka.

„Existujúce poskytnuté údaje“ znamená Poskytnuté údaje sprístupnené v Data Room-e štyri (4)
týždne pred dňom predloženia Konečnej ponuky.

„Existujúci projekt“ znamená existujúcu projektovú dokumentáciu, ktorá je súčasťou
Poskytnutých údajov a ktorá bola poskytnutá Koncesionárovi
v súlade s článkom 7.1.1.

„Existujúce územné
rozhodnutia“

znamená územné rozhodnutia uvedené v Prílohe č. 6 poskytnuté
Verejným obstarávateľom Koncesionárovi v súlade s článkom 7.1.1.

„Expertná komisia“ znamená komisiu troch nezávislých expertov s medzinárodnými
skúsenosťami v oblasti oceňovania projektov podobných Projektu.
Každá Zmluvná strana bude mať právo vyzvať na zriadenie
Expertnej komisie zaslaním oznámenia druhej Zmluvnej strane.
Každá Zmluvná strana vymenuje jedného člena Expertnej komisie
zaslaním oznámenia o jeho vymenovaní druhej Zmluvnej strane do
30 dní odo dňa prvej výzvy. Vymenovaní členovia sa dohodnú na
vymenovaní tretieho člena Expertnej komisie do 30 dní odo dňa
vymenovania druhého člena Expertnej komisie.

„Externá udalosť“ znamená:

(a) výskyt výnimočných okolností na finančných trhoch
Európskej únie, ktoré majú podstatný nepriaznivý vplyv na
prístup Koncesionára k vnútroštátnym alebo medzinárodným
kapitálovým alebo medzibankovým trhom,

(b) výskyt udalosti Vyššej moci, ktorá priamo spôsobuje, že
ktorákoľvek zo Zmluvných strán nie je schopná plniť všetky
svoje povinnosti alebo ich podstatnú časť podľa tejto
Zmluvy,

(c) neexistenciu potvrdenia podľa článku 2.2.2 11 týždňov po
dni podpisu Zmluvy, alebo

(d) nezabezpečenie zo strany Verejného obstarávateľa
oznámenia kompenzačných opatrení navrhovaných pre
Projekt kompetentným orgánom Európskej komisii v súlade
s článkom 6.4 Smernice o biotopoch, alebo nezabezpečenie
splnenia iných podmienok uvedených v Zmluvách o
financovaní, o ktorých sa EIB alebo SIH s Verejným
obstarávateľom dohodli, že za ich splnenie zodpovedá
Verejný obstarávateľ,

(e) nepodpísanie Priamej zmluvy a Zmluvy o Nezávislom
dozore zo strany Verejného obstarávateľa v primeranej
lehote.

„Faktor dostupnosti“ má význam uvedený v Prílohe č. 12.

„Faktor fázovania“ má význam uvedený v Prílohe č. 12.
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„Faktúra na zaplatenie DPH“ má význam uvedený v článku 25.9.1.

„Finančné uzavretie“ znamená deň, v ktorý budú splnené odkladacie podmienky Zmlúv
o financovaní, resp. deň, v ktorý sa zmluvné strany vzdajú ich
plnenia.

„Finančný model“ znamená finančný model predložený v rámci konečnej ponuky
a neskôr vyjasnený v rámci procesu verejného obstarávania dňa 19.
januára 2016 a Verejným obstarávateľom potvrdený a kedykoľvek
potom finančný model aktualizovaný v súlade s Prílohou č. 13.

„Finančný model z Finančného
uzavretia“

znamená Finančný model potvrdený Zmluvnými stranami v rámci
Finančného uzavretia v súlade s detailným mechanizmom
dohodnutým medzi Zmluvnými stranami pred Finančným uzavretím.

„Forma Špecifikácií metód“ znamená dokumenty obsahujúce požiadavky Verejného
obstarávateľa k špecifikáciám metód predloženým v Existujúcich
poskytnutých údajoch.

„Harmonogram“ znamená Úvodný harmonogram alebo iný aktuálny harmonogram
pripravený v súlade s článkom 19.2.

„Hlavná údržba“ znamená akúkoľvek údržbu Projektovej cestnej komunikácie alebo
Vyvolaných úprav (pred ich odovzdaním tretím osobám) okrem
Bežnej údržby.

„Hodnotený úsek“ znamená časť Projektu definovanú Verejným obstarávateľom, pre
účely vyhodnotenia Konečnej ponuky, v členení podľa Samostatných
úsekov nasledovne :

- Samostatný úsek D4-3,
- Samostatný úsek D4-4,
- Samostatný úsek R7-1,
- Samostatný úsek R7-2,
- Samostatný úsek R7-3,
- Samostatný úsek R7-4.

„HoldSpol“ znamená _________________________________________1.

„Chyba“ má význam uvedený v článku 24.1.2.

„Informačné tabule“ má význam uvedený v bode 7 Časti 1 Prílohy č. 2.

„Jednotková platba“ znamená sumu vypočítanú pre každý jednotlivý Zmluvný rok podľa
Prílohy č. 12.

„Kapitálové výdavky“ znamená výdavky klasifikované v súlade s platným Právnym
predpisom alebo všeobecne akceptovanými účtovnými zásadami ako
kapitálové investície alebo investičné výdavky.

„Kľúčové osoby“ znamená:

(a) Zástupcu Koncesionára,

1 Doplní sa pred Finančným uzavretím.
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(b) projektového manažéra vymenovaného Prvým
Subdodávateľom alebo akýmkoľvek ďalším
Subdodávateľom, ktorý ho nahradil,

(c) akúkoľvek osobu vymenovanú za manažéra projektovej
dokumentácie, a

(d) akúkoľvek osobu vymenovanú za Manažéra bezpečnosti,
kvality a životného prostredia.

„Kolaudačné rozhodnutie“ znamená rozhodnutie vydané v zmysle Právnych predpisov
preukazujúce dokončenie a spôsobilosť na užívanie každého
Samostatného úseku Projektovej cestnej komunikácie a Vyvolaných
úprav v súlade s článkom 20.

„Kompenzácia v prípade
ukončenia“

znamená sumu, ktorú je povinný uhradiť Verejný obstarávateľ
v súlade s článkom 39.

„Kompenzácia v prípade
porušenia zmluvy na strane
Verejného obstarávateľa“

znamená sumu rovnajúcu sa súhrnu:

(a) Záväzkov voči veriteľom (na účely tejto definície
Kompenzácia v prípade porušenia zmluvy na strane
Verejného obstarávateľa sa nepoužije písm. (e) danej
definície),

(b) nákladov na odstupné a/alebo iných nákladov, ktoré je
Koncesionár povinný zaplatiť svojim zamestnancom priamo
v dôsledku ukončenia tejto Zmluvy v zmysle Právneho
predpisu (pokiaľ sú takéto náklady primerané a Koncesionár
ich znížil na nevyhnutnú mieru),

(c) Nákladov na predčasné ukončenie zmlúv so
Subdodávateľmi,

(d) akýchkoľvek súm dlžných zo strany Verejného obstarávateľa
Koncesionárovi, ktoré zostali nezaplatené ku Dňu ukončenia,

(e) všetkých Distribúcií vo Finančnom modeli z Finančného
uzavretia splatných zo strany Koncesionára odo Dňa
ukončenia, pričom každá suma bude diskontovaná sadzbou
Miery návratnosti vlastného imania z Finančného modelu
z Finančného uzavretia odo dňa, v ktorý sa vykáže ako
splatná vo Finančnom modeli z Finančného uzavretia ku
Dňu ukončenia,

ZNÍŽENÚ O

(f) všetky kladné zostatky na všetkých účtoch Koncesionára ku
Dňu ukončenia (v rozsahu, v akom neboli zohľadnené
v definícii Záväzkov voči veriteľom a okrem akýchkoľvek
súm riadne vedených na účtoch určených na dividendy alebo
iných platieb vyplácaných vo vzťahu k základnému
imaniu v súlade so Zmluvami o financovaní v rozsahu,
v akom ešte neboli zohľadnené podľa písm. (e) vyššie),

(g) akékoľvek sumy, ktoré Koncesionár dlží Verejnému
obstarávateľovi alebo ktoré by bol Verejný obstarávateľ
oprávnený započítať s pohľadávkami Koncesionára podľa
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tejto Zmluvy.

„Kompenzácia v prípade vyššej
moci“

znamená sumu rovnajúcu sa súhrnu:

(a) Záväzkov voči veriteľom (na účely tejto definície
Kompenzácie v prípade vyššej moci sa odsek (e) definície
neuplatňuje),

(b) Vlastného imania zníženého o všetky Distribúcie vyplatené
pred Dňom ukončenia (ak je kladný),

(c) nákladov na odstupné a/alebo iné náklady, ktoré je
Koncesionár povinný zaplatiť svojim zamestnancom priamo
v dôsledku ukončenia tejto Zmluvy v zmysle Právneho
predpisu (pokiaľ sú takéto náklady primerané a Koncesionár
ich znížil na nevyhnutnú mieru),

(d) Nákladov na predčasné ukončenie zmlúv so Subdodávateľmi
a

akýchkoľvek súm dlžných Koncesionárovi zo strany
Verejného obstarávateľa, ktoré zostali nezaplatené ku Dňu
ukončenia,

ZNÍŽENÉHO O, pokiaľ to bude kladné číslo, súhrn (bez dvojitého
započítania):

(e) všetkých kladných zostatkov na akýchkoľvek bankových
účtoch Koncesionára ku Dňu ukončenia (v rozsahu, v akom
už neboli zohľadnené v definícii Záväzkov voči veriteľom) a

(f) akýchkoľvek súm, ktoré je Koncesionár dlžný Verejnému
obstarávateľovi alebo ktoré by bol Verejný obstarávateľ
oprávnený započítať s pohľadávkami Koncesionára podľa
tejto Zmluvy.

V prípade, že Koncesionár úmyselne alebo na základe hrubej
nedbanlivosti nesplní svoje záväzky podľa článku _______2

Priamej zmluvy s veriteľmi (Direct Agreement) a
Koncesionár nadhodnotí svoje zostatky hotovosti k tomuto
dňu, čo spôsobí, že sa Verejný obstarávateľ primerane
domnieva, že by bol povinný zaplatiť nižšiu sumu ku Dňu
ukončenia, než akú je v skutočnosti povinný zaplatiť podľa
podmienok článku 37.7 Zmluvy, Kompenzácia v prípade
vyššej moci bude znížená o sumu takéhoto nadhodnotenia (v
rozsahu, v akom je takéto nadhodnotenie stále platné v Deň
ukončenia) s tým, že výška Kompenzácie v prípade vyššej
moci nesmie byť nikdy nižšia než Záväzky vyplývajúce
z Nadradeného dlhu a záväzky z Mezzaninového úveru SIH
v príslušnom čase.

„Kompenzačná udalosť“ znamená:

(a) porušenie povinností podľa tejto Zmluvy zo strany
Verejného obstarávateľa,

(b) neposkytnutie prístupu na Stavenisko v súlade s článkom

2 Doplní sa pred Finančným uzavretím.
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10.1 zo strany Verejného obstarávateľa,

(c) objavenie Munície alebo Archeologických nálezov podľa
článku 13.3,

(d) výskyt udalosti podľa článku 14.8,

(e) výskyt nebezpečných materiálov podľa článku 16.3,

(f) objavenie nepredpokladanej infraštruktúry inžinierskych sietí
v súlade s článkom  16.4.2,

(g) výskyt udalosti uvedenej v článku 20.5 alebo 20.9,

(h) nezabezpečenie zo strany Verejného obstarávateľa, aby boli
kompenzačné opatrenia oznámené Komisii v súlade s
článkom 6.4 Smernice o biotopoch riadne vykonané v
spolupráci s kompetentným úradom životného prostredia,
alebo nezabezpečenie splnenia iných záväzkov uvedených v
Zmluvách o financovaní, o ktorých sa EIB alebo SIH s
Verejným obstarávateľom dohodli, že za ich splnenie
zodpovedá Verejný obstarávateľ, alebo

(i) akákoľvek iná udalosť, ktorá je ako Kompenzačná udalosť
výslovne uvedená v tejto Zmluve.

„Kompenzačné opatrenia“ znamená objekty Kompenzačných opatrení podľa článku 2 Prílohy č.
18 Zmluvy

„Koncesionár“ znamená Zero Bypass Limited, spoločnosť založená a existujúca
podľa práva Anglicka a Walesu, so sídlom 28 Ropemaker Street,
Londýn, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a
Severného Írska, súkromná akciová spoločnosť zapísaná v
Companies House pod číslom: 9905508.

„Koncesná lehota“ má význam uvedený v článku 3.

„Koncesné práva“ znamená výlučné právo navrhnúť, vybudovať, udržiavať
a prevádzkovať Projektovú cestnú komunikáciu a financovať tieto
činnosti a právo brať z nej úžitky v súlade s Právnym predpisom
a touto Zmluvou.

„Konečná ponuka“ znamená konečnú ponuku vyhotovenú na základe súťažných
podkladov a predloženú Koncesionárom Verejnému obstarávateľovi.

„Konečný užívateľ výhod“ znamená fyzickú osobu, ktorá pri právnickej osobe podľa článku
6.2.9:

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25%
na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej
osobe, vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov
dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo
kontrolný orgán tejto právnickej osoby,



10

3. má Kontrolu nad právnickou osobou iným spôsobom, ako je
uvedené v prvom alebo v druhom bode,

4. na základe inej skutočnosti má právo na hospodársky prospech
najmenej 25% z jej podnikania alebo inej jej činnosti,

ale

(a) aj fyzické osoby (ak ich nie je viac ako desať), ktoré
jednotlivo nenapĺňajú definíciu Konečného užívateľa výhod,
avšak na základe spoločného postupu sa môžu na podnikaní,
riadení alebo kontrole osoby podieľať v obdobnom rozsahu
ako fyzická osoba, ktorá napĺňa definíciu Konečného
užívateľa výhod sa považujú za Konečného užívateľa výhod;

(b) ak právnická osoba podľa článku 6.2.9 je emitentom cenných
papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií
podľa osobitného predpisu (napr. zákon o cenných
papieroch) alebo rovnocenného právneho predpisu členského
štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, za
Konečného užívateľa výhod sa považujú členovia
štatutárneho orgánu emitenta cenných papierov;

(c) ak žiadna fyzická osoba nenapĺňa definíciu Konečného
užívateľa výhod podľa kritérií uvedených vyššie, alebo nie je
možné stanoviť Konečného užívateľa výhod na základe
kritérií uvedených vyššie, všetci členovia štatutárneho
orgánu právnickej osoby, ktorá sa na podnikaní, riadení
alebo kontrole tejto právnickej osoby podľa článku 6.2.9
podieľa spôsobom ako Konečný užívateľ výhod, sa považujú
za Konečného užívateľa výhod;

(d) ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá podľa písm. c)
vyššie alebo počet takýchto fyzických osôb je vyšší ako 10,
za Konečného užívateľa výhod sa považujú všetci členovia
štatutárneho orgánu právnickej osoby podľa článku 6.2.9.

„Kontrola“ znamená vo vzťahu k osobe:

(a) priame alebo nepriame vlastníctvo alebo kontrolu nad
väčšinou hlasovacích práv vykonateľných na valnom
zhromaždení (alebo ekvivalentnom zhromaždení) danej
osoby, alebo

(b) mať priame alebo nepriame právo vymenovať alebo odvolať
členov predstavenstva majúcich väčšinu hlasovacích práv
vykonateľných na zasadnutiach predstavenstva (alebo
ekvivalentu k nim) danej osoby, alebo

(c) mať priamo alebo nepriamo možnosť riadiť alebo zabezpečiť
riadenie manažmentu a politík danej osoby bez ohľadu na to,
či prostredníctvom vlastníctva akcií, na základe zmluvy
alebo inak, alebo

(d) mať priamo alebo nepriamo, samostatne alebo spoločne s
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inou osobou možnosť zabezpečiť, aby sa záležitosti danej
osoby spravovali v súlade s jeho/jej úmyslami, a

pojmy „kontrolujúci“ a „kontrolovaný“ sa vykladajú
obdobne a

ktorékoľvek dve alebo viacero osôb konajúcich spolu
s cieľom zabezpečiť alebo vykonať Kontrolu nad inou
osobou sa budú považovať za osoby Kontrolujúce danú
osobu.

„Kumulatívne kapitálové
výdavky“

znamená súhrn všetkých Kapitálových výdavkov vyplývajúcich
z písm. (c) definície Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy, ktoré sa
uskutočnili v súlade s článkom 30.

„Kvalifikovaná zmena právnej
úpravy“

znamená:

(a) Diskriminačnú zmenu právnej úpravy,

(b) Špecifickú zmenu právnej úpravy,

(c) Zmenu právnej úpravy, ktorá sa udiala počas Prevádzkového
obdobia a vyústila do Kapitálových výdavkov, alebo

(d) Zmenu právnej úpravy, ktorá spôsobuje nevratnú DPH,
pričom nevratnou  DPH sa rozumie DPH na vstupe, ktorá
vznikne Koncesionárovi z akýchkoľvek dodávok, ktoré sú
mu dodané a ktoré sú použité alebo majú byť použité
výlučne na uskutočnenie Prác alebo Služieb alebo na
akékoľvek povinnosti alebo ustanovenia tejto Zmluvy (spolu
s DPH na vstupe, ktorá vznikne ako súčasť režijných
nákladov v súvislosti s takýmito činnosťami) v rozsahu, v
akom si Koncesionár nemôže uplatniť vrátenie alebo
započítanie takejto DPH na vstupe od príslušných
slovenských daňových orgánov.

„Kvalifikované refinancovanie“ znamená Refinancovanie, ktoré nie je Výnimkou z refinancovania.

„K-faktor“ má význam uvedený v Prílohe č. 12.

„Liberačná udalosť“ znamená:

(a) požiar, výbuch alebo nepredvídateľné extrémne zlé
poveternostné podmienky (berúc do úvahy charakter regiónu
a prevládajúce klimatické podmienky v tomto regióne),
poruchy a havárie na inžinierskych sieťach v správe tretej
osoby,

(b) akékoľvek zablokovanie alebo embargo, ktoré sa nepovažuje
za udalosť Vyššej moci,

(c) oficiálny alebo neoficiálny štrajk, výluku, zdržovanie prác
alebo iný spor, pokiaľ sa takéto udalosti týkajú celého
príslušného odvetvia alebo jeho podstatnej časti a nie iba
Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára, alebo

(d) výskyt Protestnej akcie za podmienky, že Koncesionár splnil
svoje povinnosti podľa článku 16.6,
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(e) akékoľvek omeškanie výkonu alebo nevykonávanie Prác
v dôsledku hausbótov nachádzajúcich sa na rieke Dunaj vo
vzdialenosti menej ako 100 metrov od mostnej konštrukcie,
ako bola vytýčená v Existujúcom územnom rozhodnutí,
alebo

(f) akákoľvek neúmyselná škoda na Prácach alebo Projektovej
cestnej komunikácii,

za podmienky, že na účely upustenia od ukončenia podľa článku
28.3.2, ktorákoľvek z takýchto udalostí nebola spôsobená zavineným
konaním alebo opomenutím Koncesionára (alebo Subjektu na strane
Koncesionára).

„Likvidný trh“ znamená, že na trhu s PPP zmluvami alebo podobnými zmluvami na
poskytovanie prác, resp. služieb (v každom prípade rovnakých alebo
podobných ako práce a služby podľa Zmluvy) za cenu, ktorá sa
pravdepodobne dosiahne vo verejnom obstarávaní, ktorý má byť
dôveryhodným ukazovateľom trhovej hodnoty takých prác, resp.
služieb, existuje dostatok ochotných subjektov (prinajmenšom dva
(2) subjekty, z ktorých každý by mohol byť Vhodným náhradným
koncesionárom), pričom však vždy platí, že na subjekt, ktorý
kontrolujú alebo ktorý zriadili Veritelia výslovne na účely tohto
Projektu a na ktorý môže byť táto Zmluva nováciou postúpená, sa
nebude prihliadať pri posudzovaní, či na trhu na také účely existuje
dostatok ochotných subjektov.

„Manažér životného prostredia“ znamená osobu vymenovanú Koncesionárom v súlade s článkom
14.2.

„Manažér bezpečnosti, kvality a
životného prostredia

znamená podľa Manuálu užívania stavby Technika pre plánovanie a
správu majetku a QHSE (quality, health, security, enviroment –
kvalita, zdravie, bezpečnosť, životné prostredie), pričom tento
Technik je členom tímu Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby.

„Manuál užívania stavby“ znamená manuál vyhotovený Koncesionárom v súlade s článkami
21.5 až 21.7 (vrátane).

„Manuál užívania stavebného
objektu“

znamená podrobný návod k užívaniu a udržiavaniu stavebného
objektu Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby vyhotovený
Koncesionárom. Obsahom tohto manuálu je podrobné vysvetlenie
technického a technologického riešenia daného objektu. Súčasťou
tohto manuálu sú postupy, ako udržiavať a obsluhovať jednotlivé
zariadenia, ktoré sú súčasťou tohto stavebného objektu. Hlavné
zásady udržiavaní stavebného objektu sa po jeho schválení
Nezávislým dozorom zapracujú do Manuálu užívania stavby.

„Marža“ má význam uvedený v Zmluvách o financovaní ku dňu bezprostredne
pred príslušným Kvalifikovaným refinancovaním.

„Materská Spol“ znamená spoločnosť uvedenú v článku 5.2.2(c), alebo Cintra
Infraestructuras Internacional S.L.U., so sídlom Plaza Manuel Gómez
Moreno 2, Edificio Alfredo Mahou, 28020 Madrid, Španielsko,
identifikačné číslo.: B-87143285, zapísaná v Obchodnom registri
Madrid, Macquarie Corporate Holdings Pty Limited, so sídlom Level
6, 50 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Austrália, identifikačné
číslo: ACN 096 705 109, zapísaná v Austrálskej komisii pre cenné
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papiere a investície, Porr AG, so sídlom Absberggasse 47, A-1100
Viedeň, Rakúsko, identifikačné číslo: FN 34853 f, zapísaná v
Obchodnom registri Viedeň.

„Mesačná Jednotková platba“ znamená sumu vypočítanú pre konkrétny mesiac podľa Prílohy č. 12.

„Mesačná správa o postupe
Prác“

znamená správu vyhotovenú Koncesionárom každý mesiac, ktorá
bude obsahovať informácie uvedené v bode 2.1 Časti 1 Prílohy č. 10.

„Mesačná správa o poskytovaní
služieb“

znamená správu vyhotovenú Koncesionárom každý mesiac, ktorá
bude obsahovať informácie uvedené v bode 3.1 Časti 1 Prílohy č. 10.

„Mezzaninový úver SIH“ znamená mezzaninový úver poskytnutý SIH.

„Miera návratnosti vlastného
imania“

znamená vzhľadom na Akcionárov a Spriaznené spoločnosti
plánovanú nominálnu mieru návratnosti Vlastného imania po zdanení
berúc do úvahy realizované a plánované Distribúcie, vypočítanú vo
Finančnom modeli z Finančného uzavretia zobrazenú v bunke H37
(Post-Tax Cash on Cash IRR) v hárku “Dashboard“ alebo v inej
bunke, ktorá bude so súhlasom Verejného obstarávateľa nahrádzať
bunku H37 v rámci aktualizácie Finančného modelu v súlade
s Prílohou č. 13.

„Minimálne technické
požiadavky Verejného
obstarávateľa“

znamená požiadavky uvedené v Prílohe č. 18.

„MSP“ znamená podnik, ktorého priemerný ročný obrat za posledné tri
skončené účtovné obdobia je nižší ako 50.000.000 EUR (päťdesiat
miliónov).

„Munícia“ znamená muníciu alebo nevybuchnutý vojenský a pyrotechnický
materiál.

„MÚK“ znamená mimoúrovňovú križovatku.

„Mýtna polícia“ znamená oddelenie Policajného zboru Slovenskej republiky
v rozsahu, v akom vykonáva služby mýtnej polície podľa Právnych
predpisov.

„Nadradení veritelia“ znamená nadradených veriteľov v zmysle Zmlúv o financovaní.

„Nadradený dlh“ znamená nadradené financovanie poskytnuté Nadradenými veriteľmi
podľa Zmlúv o financovaní.

„Najvyššia cena vyhovujúcej
konečnej ponuky“

znamená cenu ponúknutú (prípadným) Vyhovujúcim uchádzačom
s najvyššou cenou konečnej ponuky, a ak nie je predložená žiadna
Vyhovujúca konečná ponuka, tak nulu.

„Náklady na nápravu“ znamená na účely Dňa ukončenia, ku ktorému dôjde v priebehu
Prevádzkového obdobia, sumu rovnajúcu sa primeraným
a odôvodneným nákladom, ktoré vznikli Verejnému obstarávateľovi
v konkrétnom mesiaci alebo časti konkrétneho mesiaca pre účely
zabezpečenia dostupnosti Služieb.

„Náklady na predčasné
ukončenie zmlúv so

znamená náklady, ktoré odôvodnene a riadne vznikli alebo vzniknú
Koncesionárovi alebo straty, ktoré Koncesionár utrpel v súvislosti so
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Subdodávateľmi“ Subdodávateľskými zmluvami výlučne v priamom dôsledku
predčasného ukončenia tejto Zmluvy, avšak len v rozsahu, v akom:

(a) náklady vzniknú v súvislosti s realizáciou Prác, prevádzkou
Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovaním Služieb
vrátane:

(i) nákladov na objednaný tovar alebo materiál, ktorých
objednávku nemožno zrušiť bez toho, aby tieto
náklady vznikli,

(ii) nákladov vzniknutých v rámci bežnej podnikateľskej
činnosti na báze štandardných obchodných vzťahov
(arms length basis), ktoré možno očakávať pri
výkone Prác alebo poskytovaní Služieb,

(iii) strát vzniknutých v súvislosti so subdodávateľskými
zmluvami, ktoré boli uzavreté v rámci bežnej
podnikateľskej činnosti na báze štandardných
obchodných vzťahov (arms length basis), ktoré
nemožno zrušiť bez toho, aby tieto straty vznikli,

(iv) nákladov na odsun vrátane nákladov na akékoľvek
premiestnenie vybavenia použité výlučne v súvislosti
s touto Zmluvou a

(v) nákladov na ukončenie pracovného pomeru
dotknutých zamestnancov podľa Právneho predpisu,

(b) náklady vzniknú v dôsledku dojednaní a/alebo dohôd, ktoré
sú v súlade s podmienkami dohodnutými v bežnom
obchodnom styku a na základe primeraných obchodných
podmienok,

POD PODMIENKOU, ŽE

(a) Koncesionár a príslušný Subdodávateľ vynaložili všetko
primerané úsilie na to, aby takéto náklady minimalizovali.

„Náklady na verejné
obstarávanie“

znamená primerané a odôvodnené náklady Verejného obstarávateľa
vzniknuté pri realizácii Procesu verejného obstarávania a/alebo
v súvislosti s výpočtom trhovej hodnoty Projektu.

„Návrhy Koncesionára“ znamená:

(a) Návrhy Koncesionára týkajúce sa Prác a

(b) Návrhy Koncesionára týkajúce sa Služieb.

„Návrhy Koncesionára týkajúce
sa Prác“

znamená návrhy Koncesionára týkajúce sa Prác podľa Prílohy č. 2, 4
a 19 v súlade s Prílohou č. 18.

„Návrhy Koncesionára týkajúce
sa Služieb“

znamená návrhy Koncesionára týkajúce sa Služieb uvedených
v Prílohe č. 3 a 9 v súlade s Prílohou č. 18.

„NDS“ znamená Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.
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„Nedodržanie odporúčaných
hodnôt normy“

má význam uvedený v bode 4 Časti 1 Prílohy č. 2.

„Neopomenuteľné fixné
náklady“

znamená pre každý Samostatný pod-úsek prislúchajúce fixné
náklady, ktoré vzniknú Koncesionárovi počas príslušného obdobia,
a to:

(a) splatná daň za obdobie príslušnej Liberačnej udalosti alebo
udalosti Vyššej moci, ktorú je Koncesionár povinný zaplatiť,

(b) mzdové náklady Koncesionára, Subdodávateľa stavby
a Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby Projektovej
cestnej komunikácie,

(c) náklady vyplývajúce zo Zmluvy o nezávislom dozore
a Požadovaného poistenia,

(d) náklady na udržiavanie priestorov a služieb spojených s ich
užívaním, ktoré uhrádza za tieto priestory Koncesionár, a

(e) všetky ďalšie zákonné platby alebo poplatky, ktoré je
Koncesionár povinný zaplatiť,

avšak okrem:

(f) nákladov, ktorých vznik mohol Koncesionár zmierniť alebo
sa im vyhnúť,

(g) platieb Pridruženým spoločnostiam a Spriazneným
spoločnostiam Koncesionára (pokiaľ nie v súvislosti s písm.
(b) vyššie,

(h) platieb (alebo časti platby) uhradených nad rámec súm, ktoré
by boli zaplatené za štandardných trhových podmienok alebo
podľa princípu štandardných obchodných vzťahov,

(i) platieb majiteľom vlastného imania v Koncesionárovi,
Podriadeným veriteľom a akýchkoľvek iných finančných
nákladov okrem Záväzkov vyplývajúcich z Nadradeného
dlhu a z Mezzaninového úveru SIH,

(j) nepriamych strát, ktoré vznikli, resp. údajne vznikli
akejkoľvek osobe,

(k) pokút, sankcií alebo škôd za nezákonné konanie, porušenie
zmluvných alebo iných zákonných povinností,

(l) platieb, ktoré Koncesionár môže vymôcť v zmysle iných
zmlúv alebo v súvislosti s ktorými má Koncesionár možnosť
uplatniť opravný prostriedok voči inej osobe v súvislosti s
tým istým záväzkom,

(m) platieb v rozsahu, v akom má Koncesionár vo vzťahu k nim
k dispozícii:

(i) rezervy, ktoré boli navrhnuté konkrétne na pokrytie
Neopomenuteľných fixných nákladov a ktoré môže
Koncesionár použiť bez toho, aby  tým porušil
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Zmluvy o financovaní,

(ii) núdzové alebo podmienené prostriedky alebo zdroje
Nadradeného dlhu alebo vlastného imania, ktoré je
Koncesionár oprávnený mať k dispozícii konkrétne
na pokrytie Neopomenuteľných fixných nákladov, a

(n) platieb predstavujúcich akýkoľvek zisk z Projektu (ktorý už
nie je vylúčený podľa vyššie uvedeného písm. (j)).

„Nepoistiteľný“ v súvislosti s rizikom znamená, že:

(a) poistenie daného rizika je na európskom poistnom trhu
u renomovaných poistiteľov s dobrým postavením
nedostupné, alebo

(b) poistné splatné za poistenie daného rizika je na takej úrovni,
že zhotovitelia prevádzkujúci rovnaký alebo v podstate
rovnaký PPP podnik si toto riziko vo všeobecnosti
nepoisťujú na európskom poistnom trhu u renomovaných
poistiteľov s dobrým postavením.

„Neustále porušovanie“ má význam uvedený v článku 37.3.

„Nezávislý dozor“ znamená nezávislú osobu alebo osoby s medzinárodnými
a lokálnymi skúsenosťami vymenovanú(é) Koncesionárom v súlade
s článkom 16.2 a schválenú(é) Verejným obstarávateľom, ktorá(é)
vykonáva(jú) úlohy nezávislého dozoru pri výkone Prác
a projektovaní Projektovej cestnej komunikácie, prác na Vyvolaných
úpravách a Službách v súlade s ustanoveniami Zmluvy o nezávislom
dozore schválenej Verejným obstarávateľom.

„Normy“ má význam uvedený v bode 3.1 Prílohy č. 2.

„Nová zmluva“ znamená zmluvu s rovnakými podmienkami ako táto Zmluva ku Dňu
ukončenia, ale s týmito zmenami:

(a) ak dôjde k ukončeniu tejto Zmluvy počas obdobia Prác,
príslušné Plánované dátumy vydania Kolaudačného
rozhodnutia sa posunú o taký čas, aby mohol Nový
koncesionár dokončiť príslušné Práce,

(b) všetky udelené Pokutové body, výpočty Výsledku
dostupnosti, upozornenia, Druhé upozornenia podľa článku
37.3, a/alebo Pokutové body a/alebo zrážky z dôvodu
zníženej Dostupnosti udelené len na účely ukončenia, a bez
vplyvu na práva Verejného obstarávateľa vykonať finančné
zrážky, sa zrušia,

(c) trvanie takej zmluvy bude rovnaké ako trvanie odo Dňa
ukončenia do Dátumu uplynutia, a

(d) akýmikoľvek ďalšími zmenami, ktoré nepriaznivo
neovplyvnia Koncesionára.

„Nový koncesionár“ znamená osobu, ktorá uzatvorila alebo uzatvorí Novú zmluvu
s Verejným obstarávateľom.
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„Obnovovacie práce“ má význam uvedený v článku 34.9.

„Odstúpenie z dôvodu
porušenia zmluvy na strane
Koncesionára“

má význam uvedený v článku 37.2.1.

„Odstúpenie z dôvodu
porušenia zmluvy na strane
Verejného obstarávateľa“

má význam uvedený v článku 37.6.1.

„Odpočívadlá“ znamená časti Projektovej cestnej komunikácie uvedené v Prílohe č.
4, na ktorých majú byť vybudované odpočívadlá, zariadenia na
občerstvenie a tankovanie pohonných hmôt pre Užívateľov v súlade
s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce podľa Prílohy č. 4
a ktoré majú byť prevádzkované a udržiavané v súlade
s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Služby.

„Opustenie“ znamená nevykonávanie všetkých alebo podstatnej časti Prác
predpokladaných Zmluvou po dobu dvadsiatich (20) po sebe
nasledujúcich Pracovných dní alebo počas šesťdesiatich (60)
Pracovných dní (bez ohľadu na to, či po sebe nasledujúcich)
v ktoromkoľvek období dvanástich mesiacov (12).

„OSK“ znamená Operačné stredisko Koncesionára, ktoré je súčasťou
Strediska správy a údržby Koncesionára. Prevádzkovateľovi
umožňuje monitorovať diaľnicu a rýchlostnú cestu a primerane
zareagovať s cieľom zvýšiť bezpečnosť a plynulosť prevádzky D4 a
R7. OSK zahŕňa pracovisko pre Verejného obstarávateľa.

„Osobitné pozemky“ znamená pozemky, ktoré dočasne požaduje Koncesionár okrem
Staveniska a/alebo Dodatočných pozemkov na to, aby mohol
vykonať Práce a/ alebo poskytovať Služby.

„Oznámenie o intervencii“ má význam uvedený v článku 41.2.

„Oznámenie o zmene na strane
Koncesionára“

má význam uvedený v článku 32.2.1.

„Oznámenie o zmene na strane
Verejného obstarávateľa“

má význam uvedený v článku 32.1.1.

„Plán bežnej údržby“ znamená plán Bežnej údržby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť
Ročného harmonogramu prijatého v súlade s článkom 21.1 Zmluvy.

„Plán environmentálneho
manažmentu pri spätnom
odovzdaní“

má význam uvedený v bode 1.6 prílohy 1 k Časti 1 Prílohy č. 17.

„Plán Hlavnej údržby“ znamená plán Hlavnej údržby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť
Ročného harmonogramu, dohodnutý alebo stanovený v súlade s
článkom 21.1.

„Plán obnovy“ má význam uvedený v článku 34.9.1(a).

„Plánovaný dátum vydania znamená najneskorší z Plánovaných dátumov vydania Kolaudačného
rozhodnutia pre Samostatný úsek uvedených v Prílohe č. 8.
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Kolaudačného rozhodnutia“

„Plánovaný dátum vydania
Kolaudačného rozhodnutia pre
Samostatný úsek“

znamená Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre
príslušný Samostatný úsek uvedený v Prílohe č. 8.

„Plánovaný dátum vydania
Povolenia na predčasné
užívanie pre Samostatný úsek“

znamená Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie
pre príslušný Samostatný úsek uvedený v Prílohe č. 8.

„Platba za dostupnosť“ má význam uvedený v Prílohe č. 12.

„Platobný mechanizmus“ znamená platobný mechanizmus uvedený v Prílohe č. 12.

„Podiel Koncesionára“ znamená podiel na úhrade Kumulovaných kapitálových výdavkov,
ktoré vyplývajú z časti (c) definície Kvalifikovanej zmeny právnej
úpravy, ktoré znáša Koncesionár, bez toho, aby mal nárok na ich
úhradu zo strany Verejného obstarávateľa, vypočítaný nasledovne:

Kumulatívne kapitálové výdavky Podiel Koncesionára

0 € až  4.000.000 € vrátane 100 %

4.000.000 € až  5.000.000 € vrátane 80 %

5.000.000 € až  6.000.000 € vrátane 60 %

6.000.000 € až 7.000.000 € vrátane 40 %

7.000.000 € až 8.000.000 € vrátane 20 %

8.000.000 € a viac 0 %

„Podmienené finančné
záväzky“

znamená podmienené alebo budúce záväzky na upísanie vlastného
imania alebo podriadeného dlhu (ak existuje) v príslušnom čase:

(a) Akcionárov,

(b) Podriadených veriteľov a/alebo

(c) akýchkoľvek ďalších strán poskytujúcich vlastné imanie
alebo podriadený dlh

(okrem akéhokoľvek záväzku Verejného obstarávateľa alebo
ktoréhokoľvek Subjektu na strane Verejného obstarávateľa) na
upísanie vlastného imania alebo podriadeného dlhu splatného
Koncesionárovi, HoldSpol a/alebo Nadradeným veriteľom spolu s
akýmkoľvek zabezpečením (či už vo forme akreditívu, záruky alebo
inak) vo vzťahu k týmto záväzkom na základe akejkoľvek Zmluvy
o financovaní, bez toho aby došlo k ich dvojitému započítaniu.

„Podmienky spätného
odovzdania“

znamená požiadavky na spätné odovzdanie Projektovej cestnej
komunikácie uvedené v Prílohe č. 17.

„Podriadený dlh“ znamená akékoľvek finančné prostriedky poskytnuté
Koncesionárovi, ktoré sa neposkytujú na základe Zmluvy
o financovaní, ale ktoré písomne schváli Verejný obstarávateľ
v súlade s článkom 8 ako Podriadený dlh alebo ktoré sú ako také
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identifikované v Prílohe č. 15.

„Pod-úsekové faktory“ má význam uvedený v Prílohe č. 12.

„Poistenie uzavreté na
Prevádzkové obdobie“

znamená Požadované poistenie, ktoré má byť uzavreté a udržiavané
v platnosti podľa článkov 7, 8, 9 a 10 Prílohy č. 16.

„Poistenie zodpovednosti za
škodu voči tretím osobám“

znamená Požadované poistenie, ktoré má byť uzavreté a udržiavané
v platnosti podľa článku 5 a 9 Prílohy č. 16.

„Poistné zmluvy pre prípad
škody na majetku“

znamenajú Požadované poistenie, ktoré má byť uzavreté
a udržiavané v platnosti podľa článku 3 a článku 7 Prílohy č. 16.

„Poistné podmienky“ znamená akékoľvek podmienky, ktoré majú byť zahrnuté do
poistenia v zmysle článku 34.2 a Prílohy č. 16 (avšak okrem
podmienok, ktoré sú požadované v súvislosti s rizikami, na ktoré sa
vzťahuje klauzula 34.5).

„Pokutové body“ má význam uvedený v Prílohe č. 12.

„Porušenie zmluvy na strane
Koncesionára“

znamená

(a) podstatné porušenie akejkoľvek povinnosti Koncesionára
podľa tejto Zmluvy, ktoré:

(i) má podstatný vplyv na realizáciu Prác a/alebo
poskytovanie Služieb,

(ii) má podstatný vplyv na schopnosť Verejného
obstarávateľa plniť svoje zákonné povinnosti,
a/alebo

(iii) má podstatný vplyv na používanie Projektovej
cestnej komunikácie Verejným obstarávateľom
a Užívateľmi,

(b) Neustále porušovanie,

(c) akékoľvek vyhlásenie o zrušení Koncesionára s likvidáciou,

(d) Úpadok Koncesionára bez ohľadu na to, či bolo vyhlásené
konkurzné konanie alebo nie,

(e) nezačatie Prác Koncesionárom do 3 (troch) mesiacov odo
Dňa účinnosti,

(f) Opustenie Prác zo strany Koncesionára,

(g) nezískanie vydania Kolaudačného rozhodnutia pre celú
Projektovú cestnú komunikáciu do Posledného možného
termínu vydania Kolaudačného rozhodnutia,

(h) Koncesionár

(i) dosiahne v zmysle Prílohy č. 12 viac ako tristo (300)
Pokutových bodov za ktorékoľvek obdobie
bezprostredne po sebe nasledujúcich dvanástich (12)
mesiacov. Iba na účely tejto definície nebudú do
výpočtu zahrnuté Pokutové body, ktoré boli udelené
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v dôsledku Kompenzačnej udalosti, Liberačnej
udalosti a udalosti Vyššej moci, a/alebo

(ii) dosiahne celkový Výsledok dostupnosti v zmysle
Prílohy č. 12 nižší ako alebo rovný 0,8 za každé
nepretržité obdobie dvanástich (12) mesiacov. Iba na
účely tejto definície sa Výsledok dostupnosti pre
akýkoľvek Samostatný pod-úsek, pre ktorý existuje
Povolenie na predčasné užívanie alebo Kolaudačné
rozhodnutie, vypočíta s použitím Faktoru fázovania
1,0. Iba na účely tejto definície sa do výpočtu
Výsledku dostupnosti nezahrnie zníženie
Dostupnosti, ktoré bolo spôsobené v dôsledku
Kompenzačnej udalosti, Liberačnej udalosti
a udalosti Vyššej moci. Iba na účely tejto definície
a kým nedôjde k vydaniu Povolení na predčasné
užívanie alebo Kolaudačných rozhodnutí k všetkým
Samostatným pod-úsekom, sa Výsledok dostupnosti
vypočíta s použitím upravených Pod-úsekových
faktorov vypočítaných podľa vzorca, ktorý je
uvedený v Časti 3 Prílohy č. 12, avšak s tým, že vo
výpočte upravených Pod-úsekových faktorov budú
zahrnuté len vstupné údaje, ktoré sa vzťahujú na tie
Samostatné pod-úseky, pre ktoré bolo vydané
Povolenie na predčasné užívanie alebo Kolaudačné
rozhodnutie,

(i) Koncesionár neuhradí akúkoľvek nerozporovanú sumu
presahujúcu 500 000 € (indexovanú v súlade s článkom 1.3)
do tridsiatich (30) Pracovných dní od doručenia písomnej
výzvy Verejného obstarávateľa,

(j) Koncesionár neuzavrie alebo nebude udržiavať v platnosti
Požadované poistenie v súlade s článkom 34,

(k) Koncesionár porušuje obmedzenia stanovené v článku 4.2 a
článku 8.5,

(l) Koncesionár porušil obmedzenia týkajúce sa postúpenia
alebo zmeny kontroly uvedené v článku 5, alebo

(m) Koncesionár porušil povinnosť podľa článku 6.2.9 Zmluvy.

„Porušenie zmluvy na strane
Verejného obstarávateľa“

znamená ktorúkoľvek z nasledujúcich udalostí alebo skutočností:

(a) Verejný obstarávateľ neuhradí nerozporované sumy, ktoré
súhrnne presahujú 8% z ročnej Platby za dostupnosť alebo
akékoľvek sumy splatné v súlade s článkom 25.9 do
tridsiatich (30) Pracovných dní odo dňa doručenia písomnej
žiadosti Koncesionára,

(b) vyvlastnenie, nútenú správu alebo zabavenie podstatnej časti
majetku Koncesionára alebo Subdodávateľa alebo akcií
v Koncesionárovi,

(c) postúpenie alebo prevod Zmluvy zo strany Verejného
obstarávateľa v rozpore s článkom 48 a/alebo
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(d) porušenie akejkoľvek povinnosti Verejného obstarávateľa
podľa tejto Zmluvy, ktoré znemožňuje alebo podstatne
zhoršuje schopnosť Koncesionára vykonávať Práce a/alebo
poskytovať Služby po dobu presahujúcu šesť (6) mesiacov.

„Poskytnuté pozemky“ znamená pozemky, ktoré sú nevyhnutné na výstavbu Úsekov č. 4 a 5
v rozsahu projektu predpokladom v Existujúcich územných
rozhodnutiach a v DSP, ktorá je súčasťou Existujúcich poskytnutých
údajoch.

„Poskytnuté údaje“ má význam uvedený v článku 7.1.

„Posledný možný termín
vydania Kolaudačného
rozhodnutia“

znamená skorší z nasledovných dní: (i) posledný deň lehoty
pätnástich (15) mesiacov od Plánovaného dátumu vydania
Kolaudačného rozhodnutia a (ii) sedemdesiat jedna (71) mesiacov
odo Dňa účinnosti zmluvy.

„Postup riešenia sporov“ znamená postup uvedený v článku 56.

„Postupy spolupráce“ znamená postupy spolupráce, ktoré sú uvedené v článku 21.3 a 21.4,
alebo ktoré má Koncesionár implementovať v súlade s danými
článkami.

„Potrebné povolenie“ znamená predbežné alebo konečné povolenie, súhlas, licenciu,
schválenie, rozhodnutie alebo oprávnenie požadované v súvislosti
s Projektom, ktoré má vydať ktorákoľvek Príslušná inštitúcia alebo
prevádzkovateľ/ správca inžinierskych sietí.

„Potrebné pozemky“ znamená pozemky, ktoré sú nevyhnutné na výstavbu Úsekov č. 1, 2
a 3 v rozsahu projektu predpokladom v Existujúcich územných
rozhodnutiach (vrátane preložky cesty II/572 v predlžení Galvaniho
ulice a preložky cesty II/572, diaľnica D4 - Most pri Bratislave) a so
zmenami vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie v stupni pre
stavebné povolenie v rozsahu predloženom v rámci Existujúcich
poskytnutých údajoch.

„Potvrdenie zmeny na strane
Verejného obstarávateľa“

má význam uvedený v článku 32.1.8.

„Povolenie na predčasné
užívanie“

znamená rozhodnutie vydané Príslušnou inštitúciou, podľa ktorého je
možné prevádzkovať ktorýkoľvek Samostatný úsek Projektovej
cestnej komunikácie za účelom užívania verejnosťou alebo užívať
Vyvolané úpravy.

„Pozemky pre niektoré
kompenzačné opatrenia“

znamená pozemky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu nasledovných
Kompenzačných opatrení – kompenzačné opatrenie 1, zmena
pozemkov na lesný pozemok, v katastrálnom území Rusovce,
kompenzačné opatrenie 2, zmena pozemkov na lesný pozemok,
v katastrálnom území Čuňovo a kompenzačné opatrenie 3, zmena
pozemkov na lesný pozemok, v katastrálnom území Čuňovo,
kompenzačné opatrenia 4, zatrávnenie pozemkov v katastrálnom
území Podunajské Biskupice, a kompenzačné opatrenie 5,
zatrávnenie pozemkov v katastrálnom území Kalinkovo.

„Pozemky pre Vybrané
inžinierske siete“

znamená pozemky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu Vybraných
inžinierskych sietí.
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„Požadované poistenie“ znamená poistenie stanovené v Prílohe č. 16, ktoré je potrebné
uzavrieť a udržiavať v platnosti v súlade s článkom 34.

„Požiadavky Príslušných
inštitúcií“

znamená požiadavky Príslušných inštitúcií uvedené v Časti 1 Prílohy
č. 4.

„Požiadavky týkajúce sa
životného prostredia“

má význam uvedený v článku 14.1.

„Požiadavky Verejného
obstarávateľa“

znamená:

(a) Požiadavky Verejného obstarávateľa na Práce,

(b) Minimálne technické požiadavky Verejného obstarávateľa,

(c) Požiadavky Verejného obstarávateľa na Služby,

(d) Požiadavky Verejného obstarávateľa na prevádzku
Diaľničnej technológie a

(e) Požiadavky Verejného obstarávateľa na Odpočívadlá, a
Strediská správy a údržby Projektovej cestnej komunikácie.

„Požiadavky Verejného
obstarávateľa na Odpočívadlá, a
Strediská správy a údržby
Projektovej cestnej
komunikácie“

znamená požiadavky na služby a výkonnostné požiadavky stanovené
v Prílohe č. 4 a v rozsahu neupravenom v Prílohe č. 4 stanovené
v Prílohe č. 18.

„Požiadavky Verejného
obstarávateľa na Práce“

znamená požiadavky na práce a výkonnostné požiadavky stanovené
v Prílohe č. 2 a v rozsahu neupravenom v Prílohe č. 2 stanovené
v Prílohe č. 18.

„Požiadavky Verejného
obstarávateľa na prevádzku
Diaľničnej technológie“

znamená požiadavky na služby a výkonnostné požiadavky uvedené v
Prílohe č. 3 a v rozsahu neupravenom v Prílohe č. 3 stanovené
v Prílohe č. 18.

„Požiadavky Verejného
obstarávateľa na Služby“

znamená požiadavky na služby a výkonnostné požiadavky stanovené
v Prílohe č. 9.

„Práce“ znamená všetky činnosti súvisiace s projektovaním, povoľovaním
a výstavbou Projektovej cestnej komunikácie, Vyvolaných úprav
a Dočasných stavieb.

„Pracovný deň“ znamená každý pracovný deň okrem soboty, nedele, dní pracovného
pokoja a štátnych sviatkov v Slovenskej republike.

„Právny predpis“ znamená:

(a) akýkoľvek platný a účinný všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý je súčasťou právneho poriadku Slovenskej
republiky, a

(b) príslušné smernice, metodológiu a iné nariadenia, ktoré sú
pre Verejného obstarávateľa alebo Koncesionára záväzné.

„Predčasné užívanie“ má význam uvedený v článku 20.1.
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„Predpokladaná trhová hodnota
zmluvy“

znamená sumu stanovenú Expertnou komisiou v súlade s článkom
39.2(e), ktorú by tretia osoba zaplatila Verejnému obstarávateľovi
ako trhovú hodnotu Domnelej novej zmluvy.

„Predvídateľná zmena právnej
úpravy“

znamená navrhovanú zmenu v Právnom predpise, ktorá je štyri (4)
týždne pred predložením Konečnej ponuky uvedená v:

(a) návrhu Právneho predpisu predloženého vládou alebo návrhu
Právneho predpisu predloženého príslušným ministerstvom
v rámci pripomienkového konania alebo návrhu Právneho
predpisu predloženého Národnou radou SR zverejneného na
ich oficiálnych webových stránkach, alebo

(b) návrhu Právneho predpisu zverejneného v Úradnom vestníku
Európskej Únie.

„Prevádzkové obdobie“ znamená obdobie od dátumu právoplatnosti prvého Povolenia na
predčasné užívanie (vrátane) do Dňa ukončenia (vrátane).

„Priama zmluva“ znamená akúkoľvek zmluvu uzavretú medzi Verejným
obstarávateľom, Koncesionárom a Veriteľmi.

„Pridružená spoločnosť“ znamená vo vzťahu k akejkoľvek spoločnosti akúkoľvek holdingovú
spoločnosť Kontrolujúcu túto spoločnosť, akúkoľvek spoločnosť
Kontrolovanú touto spoločnosťou alebo akúkoľvek dcérsku
spoločnosť holdingovej spoločnosti Kontrolujúcej túto spoločnosť a
akýkoľvek podielový fond, partnerstvo alebo iný fond (alebo
podobný subjekt bez ohľadu na to, či má samostatnú právnu
subjektivitu), v ktorom je táto spoločnosť správcom, hlavným
partnerom alebo riaditeľom.

„Prípravné práce“ má význam uvedený v článku 2.7.

„Príslušné inštitúcie“ znamená orgány územnej samosprávy, štátnej správy alebo fyzické
alebo právnické osoby pôsobiace na Slovensku, ktorým zákon zveril
rozhodovanie v oblasti verejnej správy vo veciach súvisiacich s
Prácami, Projektom, Službami alebo Staveniskom (a pojem
„Príslušná inštitúcia“ znamená podľa kontextu ktorúkoľvek z nich).

„Príslušné plnenie“ má význam uvedený v článku 34.10.1 (b).

„Proces návrhu a povoľovania“ má význam uvedený v Prílohe č. 7.

„Proces verejného
obstarávania“

znamená proces, ktorým si Verejný obstarávateľ od strán majúcich
záujem o uzatvorenie Novej zmluvy vyžiada konečné ponuky,
vyhodnotí ich odpovede a uzatvorí Novú zmluvu s novým
koncesionárom v súlade s článkom 39.2.

„Projekt“ znamená koncesiu na projektovanie, výstavbu, financovanie,
prevádzku a údržbu vo vzťahu k Prácam a Službám týkajúcich sa
Projektovej cestnej komunikácie.

„Projektant“ má význam uvedený v bode 1.2.5 Prílohy č. 7.

„Projektová cestná
komunikácia“

znamená všetky Samostatné úseky Projektu vrátane všetkých
zariadení a súčastí súvisiacich s a potrebných na prevádzku a údržbu
daného príslušného Samostatného úseku vrátane Vybavenia
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prevádzkovateľa, Odpočívadiel a Stredísk správy a údržby, avšak bez
Vyvolaných úprav.

„Projektová dokumentácia“ znamená výkresy, správy, vzorce, výpočty, a ostatné dokumenty
a údaje týkajúce sa projektovania, výstavby, skúšok a dokončenia
Prác a prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie zo
stavebného a technického hľadiska a všetky príslušné povolenia na
realizáciu Prác a prevádzku a údržbu Projektovej cestnej
komunikácie.

„Protestná akcia“ znamená akúkoľvek demonštráciu, blokáciu, embargo alebo inú
protestnú akciu (okrem protestnej akcie vyplývajúcej zo štrajku,
ktorý sa týka výlučne zamestnancov Koncesionára alebo jeho
subdodávateľov, alebo ktorý sa netýka záležitostí vyplývajúcich
z tejto Zmluvy alebo Projektu zhotoveného podľa tejto Zmluvy),
ktorá sa bude konať na Stavenisku, Dodatočných pozemkoch alebo
Osobitných pozemkoch alebo bude priamo ovplyvňovať prístup
k Stavenisku, Dodatočným pozemkom alebo Osobitným pozemkom.

„Prvá subdodávateľská zmluva“ znamená Subdodávateľskú zmluvu o stavbe a Subdodávateľskú
zmluvu na prevádzku a údržbu, ktorá bola uzatvorená v súlade
s článkom 4.1.

„Prvý Subdodávateľ“ znamená Subdodávateľa stavby alebo Subdodávateľa služieb
prevádzky a údržby (ak existujú), ktorí sú zmluvnými stranami
Prvých subdodávateľských zmlúv.

„Prvé upozornenie“ má význam uvedený v článku 37.3.1.

„PZ SR“ znamená Policajný zbor Slovenskej republiky.

„Refinancovanie“ znamená:

(a) akúkoľvek zmenu, úpravu, doplnenie, ukončenie alebo
nahradenie ktorejkoľvek Zmluvy o financovaní (okrem
prípadov vyplývajúcich zo Zmeny na strane Verejného
obstarávateľa),

(b) vzdanie sa práva alebo poskytnutie súhlasu alebo uplatnenie
akéhokoľvek obdobného práva v zmysle akejkoľvek Zmluvy
o financovaní (okrem vzdania sa práva, poskytnutia súhlasu
alebo uplatnenia akéhokoľvek práva súvisiaceho
s každodennou správou alebo dohľadom),

(c) nakladanie s akýmikoľvek právami vyplývajúcimi zo Zmlúv
o financovaní alebo účasťou na financovaní na základe
Zmlúv o financovaní alebo udelenie akýchkoľvek práv na
účasť v Zmluvách o financovaní alebo udelenie alebo
poskytnutie akejkoľvek inej formy výhody alebo účasti na
Zmluvách o financovaní; alebo zriadenie alebo poskytnutie
akýchkoľvek práv alebo účasti/podielu v súvislosti s
akoukoľvek zmluvou, príjmami alebo majetkom
Koncesionára, či už formou zabezpečenia alebo inak (aby sa
predišlo pochybnostiam, okrem akéhokoľvek prevodu účasti
na Zmluvách o financovaní),

(d) akúkoľvek reštrukturalizáciu kapitálu, ktorá spôsobuje
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zvýšenie rozsahu Miery návratnosti vlastného imania
z aktuálne platného Finančného modelu, alebo

(e) akékoľvek iné dojednanie uzavreté ktoroukoľvek osobou,
ktoré má účinky podobné účinkom uvedeným pod bodom (a)
až (d) vyššie alebo ktoré má účinok obmedzenia schopnosti
Koncesionára vykonávať činnosti podľa bodu (a) až (d)
vyššie.

za podmienky, že Refinancovanie nebude nikdy rozširovať
povinnosti Verejného obstarávateľa v zmysle tejto Zmluvy (pri jej
ukončení alebo inak).

„Register konečných užívateľov
výhod“

má význam podľa Zákona o verejnom obstarávaní účinného v Deň
účinnosti zmluvy.

„Relevantná poistná udalosť“ má význam uvedený v článku 34.9.

„Relevantná udalosť“ znamená:

(a) Zmenu vyžadovanú Verejným obstarávateľom,

(b) Kvalifikovanú zmenu právnej úpravy,

(c) Kompenzačnú udalosť, alebo

(d) akúkoľvek inú udalosť, o ktorej sa Zmluvné strany dohodli
(alebo o ktorej je v súlade s Postupom riešenia sporov), že
predstavuje udalosť, ktorá by mala viesť k zmene Mesačnej
Jednotkovej platby.

„Renovačné práce“ znamená všetky práce identifikované v rámci Úvodného prieskumu
spätného odovzdania a Záverečného prieskumu spätného odovzdania,
ktoré je potrebné vykonať na to, aby Projektová cestná komunikácia
spĺňala Podmienky spätného odovzdania.

„Rezerva pre účely spätného
odovzdania“

má význam uvedený v článku 36.4.

„Ročná správa“ znamená správu vyhotovenú v súlade s článkom 4.1 Prílohy č. 10.

„Ročný harmonogram“ má význam uvedený v článku 21.1.1.

„Rozhodcovské konanie“ má význam uvedený v článku 56.2.1.

„Samostatný úsek“ znamená podľa kontextu Samostatný úsek D4-1, Samostatný úsek
D4-2, Samostatný úsek D4-3, Samostatný úsek D4-4, Samostatný
úsek D4-5, Samostatný úsek D4-6, Samostatný úsek D4-7,
Samostatný úsek D4-8, Samostatný úsek R7-1, Samostatný úsek R7-
2, Samostatný úsek R7-3 alebo Samostatný úsek R7-4.

„Samostatný úsek D4-1“ znamená časť Úseku č. 1 Projektovej cestnej komunikácie diaľnice
D4 medzi MÚK Jarovce a MÚK Rusovce, vrátane všetkých úprav
a nových častí MÚK Jarovce, vrátane príslušných vetiev a častí
MÚK Rusovce pre prevádzku pre smery od a k MÚK Jarovce,
vrátane Vyvolaných úprav príslušných tomuto Samostatnému úseku.
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„Samostatný úsek D4-2“ znamená časť Úseku č. 1 Projektovej cestnej komunikácie diaľnice
D4 medzi MÚK Rusovce a MÚK Ketelec, vrátane príslušných vetiev
a častí MÚK Rusovce pre prevádzku pre smery od a k MÚK Ketelec,
vrátane príslušných vetiev a častí MÚK Ketelec pre prevádzku pre
smery od a k MÚK Rusovce, vrátane Vyvolaných úprav príslušných
tomuto Samostatnému úseku, vrátane Kompenzačných opatrení.

„Samostatný úsek D4-3“ znamená časť Úseku č. 1 Projektovej cestnej komunikácie diaľnice
D4 medzi MÚK Ketelec a MÚK Rovinka, vrátane príslušných vetiev
a častí MÚK Ketelec pre prevádzku pre smery od a k MÚK Rovinka,
vrátane príslušných vetiev a častí MÚK Rovinka pre prevádzku pre
smery od a k MÚK Ketelec, vrátane Vyvolaných úprav príslušných
tomuto Samostatnému úseku.

„Samostatný úsek D4-4“ znamená časť Úseku č. 1 Projektovej cestnej komunikácie diaľnice
D4 medzi MÚK Rovinka a MÚK Podunajské Biskupice, vrátane
príslušných vetiev a častí MÚK Rovinka pre prevádzku pre smery od
a k MÚK Podunajské Biskupice, vrátane príslušných vetiev a častí
MÚK Podunajské Biskupice pre prevádzku pre smery od a k MÚK
Rovinky. Súčasťou tohto Samostatného úseku D4-4 sú takisto ,
Vyvolané úpravy príslušné tomuto Samostatnému úseku, vrátane
Vyvolanej úpravy preložky cesty II/572 v predlžení Galvaniho ulice
a vrátane Vyvolanej úpravy preložky cesty II/572, diaľnica D4 -
Most pri Bratislave v prípade, ak bude Samostatný úsek D4-4
uvedený do prevádzky skôr ako Samostatný úsek D4-5.

„Samostatný úsek D4-5“ znamená časť Úseku č. 1 Projektovej cestnej komunikácie diaľnice
D4 medzi MÚK Podunajské Biskupice a MÚK Ivanka západ, vrátane
príslušných vetiev a častí MÚK Podunajské Biskupice pre prevádzku
pre smery od a k MÚK Ivanka západ, vrátane príslušných vetiev a
častí MÚK Ivanka západ pre prevádzku pre smery od a k MÚK
Podunajské Biskupice. Súčasťou tohto Samostatného úseku D4-5 sú
takisto Vyvolané úprav príslušné tomuto Samostatnému úseku,
vrátane Vyvolanej úpravy preložky cesty II/572 v predlžení
Galvaniho ulice a vrátane Vyvolanej úpravy preložky cesty II/572,
diaľnica D4 - Most pri Bratislave v prípade, ak bude Samostatný
úsek D4-5 uvedený do prevádzky skôr ako Samostatný úsek D4-4.

„Samostatný úsek D4-6“ znamená časť Úseku č. 1 Projektovej cestnej komunikácie diaľnice
D4 medzi MÚK Ivanka západ a MÚK Ivanka sever, vrátane
príslušných vetiev a častí MÚK Ivanka západ pre prevádzku pre
smery od a k MÚK Ivanka sever, vrátane príslušných vetiev a častí
MÚK Ivanka sever pre prevádzku pre smery od a k MÚK Ivanka
západ, vrátane Vyvolaných úprav príslušných tomuto Samostatnému
úseku.

„Samostatný úsek D4-7“ znamená časť Úseku č. 2 Projektovej cestnej komunikácie diaľnice
D4 medzi MÚK Ivanka sever a MÚK Čierna voda, vrátane
príslušných vetiev a častí MÚK Ivanka sever pre prevádzku pre
smery od a k MÚK Čierna voda, vrátane príslušných vetiev a častí
MÚK Čierna voda pre prevádzku pre smery od a k MÚK Ivanka
sever, vrátane Vyvolaných úprav príslušných tomuto Samostatnému
úseku.

„Samostatný úsek D4-8“ znamená časť Úseku č. 2 Projektovej cestnej komunikácie diaľnice
D4 medzi MÚK Čierna voda a MÚK Rača, vrátane príslušných
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vetiev a častí MÚK Čierna voda pre prevádzku pre smery od a
k MÚK Rača, vrátane príslušných vetiev a častí MÚK Rača pre
prevádzku pre smery od a k MÚK Čierna voda, vrátane Vyvolaných
úprav príslušných tomuto Samostatnému úseku.

„Samostatný úsek R7-1“ znamená časť Úseku č. 3 Projektovej cestnej komunikácie
rýchlostnej cesty R7 medzi MÚK Prievoz a MÚK Ketelec, vrátane
všetkých úprav, rekonštruovaných a nových častí MÚK Prievoz,
vrátane príslušných vetiev a častí MÚK Ketelec pre prevádzku pre
smery od a k MÚK Prievoz, vrátane Vyvolaných úprav príslušných
tomuto Samostatnému úseku.

„Samostatný úsek R7-2“ znamená časť Úseku č. 4 Projektovej cestnej komunikácie
rýchlostnej cesty R7 medzi MÚK Ketelec a MÚK Dunajská Lužná,
vrátane príslušných vetiev a častí MÚK Ketelec pre prevádzku pre
smery od a k MÚK Dunajská Lužná, vrátane príslušných vetiev a
častí MÚK Dunajská Lužná pre prevádzku pre smery od a k MÚK
Ketelec, vrátane Vyvolaných úprav príslušných tomuto
Samostatnému úseku.

„Samostatný úsek R7-3“ znamená časť Úseku č. 5 Projektovej cestnej komunikácie
rýchlostnej cesty R7 medzi MÚK Dunajská Lužná a MÚK Šamorín,
vrátane príslušných vetiev a častí MÚK Dunajská Lužná pre
prevádzku pre smery od a k MÚK Šamorín, vrátane príslušných
vetiev a častí MÚK Šamorín pre prevádzku pre smery od a k MÚK
Dunajská Lužná, vrátane Vyvolaných úprav príslušných tomuto
Samostatnému úseku.

„Samostatný úsek R7-4“ znamená časť Úseku č. 5 Projektovej cestnej komunikácie
rýchlostnej cesty R7 medzi MÚK Šamorín a križovatkou Holice,
vrátane príslušných vetiev a častí MÚK Šamorín pre prevádzku pre
smery od a ku križovatke Holice, vrátane príslušných vetiev a častí
križovatky Holice pre prevádzku pre smery od a k MÚK Šamorín,
vrátane Vyvolaných úprav príslušných tomuto Samostatnému úseku.

„Samostatný pod-úsek“ má význam uvedený v Prílohe č. 12.

„Schválená projektová
dokumentácia“

znamená Dokumentáciu pre realizáciu stavby schválenú Nezávislým
dozorom v súlade s článkom 15.1.2.

„SIH“ znamená Slovak Investment Holding, a.s., so sídlom Štefánikova 27,
814 99 Bratislava, IČO: 47 759 224, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 5948/B.

„Skutočné náklady na
poistenie“

znamená skutočné ročné náklady na úhradu poistného, ktoré vzniknú
Koncesionárovi v súvislosti s udržaním Poistenia uzavretého na
Prevádzkové obdobie v platnosti po odčítaní od skutočných nákladov
akéhokoľvek zvýšenia, ktoré nemožno výlučne pripísať okolnostiam
všeobecne prevažujúcim na trhu poistenia v EÚ.

„Slovnaft“ má význam uvedený v článku 16.3.4.

„Služby“ znamená služby prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie
a/alebo Vyvolaných úprav uvedené v Prílohách č. 3 a 9.
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„Spätné odovzdanie“ znamená splnenie Podmienok spätného odovzdania.

„Spor“ znamená akýkoľvek rozpor alebo spor medzi Verejným
obstarávateľom a Koncesionárom vyplývajúci z tejto Zmluvy alebo
s ňou súvisiaci (vrátane akejkoľvek otázky týkajúcej sa platnosti
alebo výkladu tejto Zmluvy a vrátane akéhokoľvek sporu
vzniknutého pred alebo po ukončení tejto Zmluvy).

„Správca majetku štátu“ znamená správcu štátneho majetku v zmysle zákona o správe
majetku štátu č. 278/1993 Z. z. v aktuálnom znení.

„Spriaznená spoločnosť“ akejkoľvek osoby znamená akýkoľvek subjekt, ktorý inú osobu
Kontroluje alebo ktorý je touto osobou Kontrolovaný alebo subjekt,
ktorý je Kontrolovaný  Spriaznenou spoločnosťou danej osoby.

„Spriaznený fond“ znamená akýkoľvek podielový fond, investičnú spoločnosť,
partnerstvo alebo iný fond alebo subjekt (v každom prípade bez
ohľadu na to, či má samostatnú právnu subjektivitu), ktorého je
ktorákoľvek z Pridružených spoločností Materskej Spol
prevádzajúcej akcie v Koncesionárovi partnerom, riaditeľom,
investičným poradcom alebo správcom.

„Stavebné povolenia“ znamená stavebné povolenia na (i) Úseky č. 1, 2, 3, 4 a 5, (ii)
preložky cesty II/572 v predlžení Galvaniho ulice a preložky cesty
II/572, diaľnica D4 - Most pri Bratislave a (iii) Vybrané inžinierske
siete.

„Stavenisko“ znamená Poskytnuté pozemky, Potrebné pozemky, ako aj Dodatočné
pozemky po ich nadobudnutí Koncesionárom a Osobitné pozemky
po nadobudnutí práv k nim Koncesionárom.

„Strediská správy a údržby“ znamená stavby, zariadenia a spevnené plochy na pozemkoch, resp.
ich častiach uvedených v Prílohe č. 4, ktoré majú byť postavené
v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce
a prevádzkované a udržiavané v súlade s Požiadavkami Verejného
obstarávateľa na Služby.

„Subdodávateľ“ znamená:

(a) Subdodávateľa stavby a

(b) Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby.

„Subdodávateľ služieb
prevádzky a údržby“

znamená spoločnosť [●], ktorú založí spoločnosť [●] ako jej dcérska
spoločnosť, zastúpená, [●] ako riadne oprávneným zástupcom
vymenovaným podľa potreby v zmysle Subdodávateľskej zmluvy
na prevádzku a údržbu v súlade s touto Zmluvou, ak bude
menovaný3.

„Subdodávateľ stavby“ znamená D4R7 Construction s.r.o., so sídlom Plynárenská 1, 821 09
Bratislava - Ružinov, IČO 50 245 350, zastúpená svojimi konateľmi,
ako riadne oprávneným zástupcom vymenovaným Koncesionárom
pre účely výstavby alebo takú inú osobu vymenovanú podľa
Subdodávateľskej zmluvy o výstavbe v súlade s touto Zmluvou.

3 Doplní sa pred Finančným uzavretím.



29

„Subdodávateľská zmluva“ znamená:

(a) Subdodávateľskú zmluvu o výstavbe a

(b) Subdodávateľskú zmluvu na prevádzku a údržbu.

„Subdodávateľská zmluva
na prevádzku a údržbu“

znamená subdodávateľskú zmluvu uzavretú medzi Koncesionárom
a akýmkoľvek Subdodávateľom služieb prevádzky a údržby za
účelom zabezpečenia prevádzky a údržby Projektovej cestnej
komunikácie v znení dodatkov uzavretých v súlade s touto Zmluvou.

„Subdodávateľská zmluva
o výstavbe“

znamená subdodávateľskú zmluvu uzavretú medzi Koncesionárom a
Subdodávateľom stavby za účelom realizácie Prác v znení dodatkov
uzavretých v súlade s touto Zmluvou.

„Subjekt na strane
Koncesionára“

znamená Koncesionára, subdodávateľov (na akejkoľvek úrovni)
Koncesionára, Zástupcu Koncesionára, Projektanta Koncesionára
a ich zástupcov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov
a splnomocnencov ako aj subdodávateľov (na akejkoľvek úrovni)
alebo osoby, ktoré ktorýkoľvek z vyššie uvedených subjektov
zamestnal alebo angažoval.

„Subjekt na strane Verejného
obstarávateľa“

znamená Verejného obstarávateľa a jeho vedúcich zamestnancov,
zamestnancov, splnomocnencov a akéhokoľvek subdodávateľa alebo
osobu, ktorú ktorýkoľvek z nich zamestná alebo angažuje (vrátane
Zástupcu Verejného obstarávateľa a Technického zástupcu), avšak
okrem Koncesionára a Subjektu na strane Koncesionára.

„Suma Dlhovej služby pre
Samostatný pod-úsek“

znamená sumu overenú Agentom pre úver Koncesionára podľa
Zmlúv o financovaní ako skutočnú dlhovú službu z daných zmlúv
(vrátane celej istiny, úrokov, poplatkov, odškodnení alebo iných súm
splatných Koncesionárom podľa Zmlúv o financovaní okrem tých,
ktoré vyplývajú z vyhlásenia predčasnej splatnosti alebo
dobrovoľného predčasného splatenia) vynásobenú súhrnom Pod-
úsekových faktorov Samostatných pod-úsekov (tak ako sú tieto
výrazy definované v Tabuľke č. 3 časti 3 Prílohy č. 12) priamo alebo
nepriamo dotknutých Protestnou akciou ako Liberačnou udalosťou
alebo udalosťou (-ami) Vyššej moci. Vo vzťahu ku ktorémukoľvek
Samostatnému pod-úseku, ktorého sa príslušná Protestná akcia ako
Liberačná udalosť alebo udalosť(i) Vyššej moci dotkla(i) pred
vydaním Povolenia na predčasné užívanie pre súvisiaci Samostatný
úsek, Pod-úsekový faktor bude upravený tak, aby vyjadroval
percento dokončenia príslušných Samostatných pod-úsekov na
základe rozhodnutia Nezávislého dozoru.

„Súťažné podklady“ znamená súťažné podklady (zahŕňajúce aj Požiadavky Verejného
obstarávateľa), ktoré sa majú doručiť perspektívnym uchádzačom.

„Špecifická zmena právnej
úpravy“

znamená Zmenu právnej úpravy, ktorá sa špecificky týka
poskytovania služieb alebo prác zhodných alebo podobných so
Službami alebo Prácami poskytovanými podľa tejto Zmluvy alebo
majetkového podielu/vlastníctva akcií v spoločnostiach, ktorých
hlavnou obchodnou činnosťou je poskytovanie služieb a prác
zhodných alebo podobnými so Službami alebo Prácami
poskytovanými podľa tejto Zmluvy.
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„Špecifikácia metód“ znamená špecifikáciu metód vypracovanú  Koncesionárom v súlade s
Formou Špecifikácií metód a schválenú Nezávislým dozorom
a Verejným obstarávateľom pred Predčasným užívaním akéhokoľvek
Samostatného úseku, ktorá tvorí prílohu k Manuálu užívania stavby.

„Technický zástupca“ znamená osobu, ktorú vymenoval Verejný obstarávateľ v zmysle
článku 19.

„Tribunál“ má význam uvedený v článku 56.2.1.

„Účet na úhradu dane“ má význam uvedený v článku 25.9.2.

„Účet poistných plnení“ znamená účet, ktorý založil Koncesionár a zabezpečil v prospech
Verejného obstarávateľa a Zabezpečovacieho agenta s cieľom viesť
na nich platby poistných plnení z Poistných zmlúv pre prípad škody
na majetku v súlade s článkom 34.7.

„Ukončenie“ znamená:

(a) Odstúpenie z dôvodu porušenia zmluvy na strane
Koncesionára,

(b) Odstúpenie z dôvodu porušenia zmluvy na strane Verejného
obstarávateľa,

(c) Výpoveď bez uvedenia dôvodu,

(d) Výpoveď z dôvodu Zakázaného konania alebo

(e) Výpoveď z dôvodu Vyššej moci.

„Úpadok“ znamená vo vzťahu k akejkoľvek osobe:

(a) neschopnosť tejto osoby, ktorá má viac ako jedného veriteľa,
plniť viac ako jeden peňažný záväzok, ktorý je tridsať (30)
dní po ich splatnosti, alebo

(b) stav, keď hodnota splatných záväzkov danej osoby presahuje
hodnotu jej majetku (predlženie).

Osoba by sa nemala považovať za platobne neschopnú, ak môže
s prihliadnutím na predpokladané príjmy, ktoré jej v budúcnosti
vzniknú z prevádzky podniku danej osoby, preukázať, že možno
odôvodnene predpokladať, že táto osoba môže pokračovať vo
výkone obchodnej činnosti ako fungujúci podnik.

„Úprava platby v závislosti na
kvalite plnenia“

má význam uvedený v Prílohe č. 12.

„Upravená najvyššia cena
vyhovujúcej konečnej ponuky“

znamená Najvyššiu cenu vyhovujúcej konečnej ponuky zníženú
o súhrn:

(a) Nákladov na verejné obstarávanie a

(b) súm, ktoré je Verejný obstarávateľ oprávnený započítať
alebo odpočítať podľa tejto Zmluvy,

zvýšenú o sumu rovnajúcu sa súhrnu:

(i) všetkých kladných zostatkov na bankových účtoch,
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ktorých majiteľom je Koncesionár, resp. ktoré sú
vedené v jeho mene, v deň prijatia najvyššie
nacenenej Vyhovujúcej konečnej ponuky, a

(ii) všetkých výnosov z poistenia a ďalších súm dlžných
Koncesionárovi, a to v rozsahu, v akom nie sú
zahrnuté v bode (i) vyššie,

a to v rozsahu, pokiaľ:

(A) neboli body (i) a (ii) priamo zohľadnené
v danej Vyhovujúcej konečnej ponuke a

(B) Verejný obstarávateľ prijal také sumy
v súlade so Zmluvou alebo v akom boli také
sumy pripísané v prospech Účtu poistných
plnení.

„Upravená predpokladaná
trhová hodnota“

znamená Predpokladanú trhovú hodnotu zmluvy zníženú o súhrn:

(a) Nákladov na verejné obstarávanie a

(b) súm, ktoré je Verejný obstarávateľ oprávnený započítať
alebo odpočítať podľa článku 40.2,

zvýšenú o sumu rovnajúcu sa súhrnu:

(i) všetkých kladných zostatkov na bankových účtoch,
ktorých majiteľom je Koncesionár, resp. ktoré sú
vedené v jeho mene, v deň výpočtu Predpokladanej
trhovej hodnoty zmluvy, a

(ii) všetkých výnosov z poistenia a ďalších súm dlžných
Koncesionárovi (ktoré je Koncesionár oprávnený si
ponechať), a to v rozsahu, v akom nie sú zahrnuté
v bode (i) vyššie,

a to v rozsahu, pokiaľ:

(A) neboli body (i) a (ii) priamo zohľadnené vo
výpočte Predpokladanej trhovej hodnoty
zmluvy a

(B) Verejný obstarávateľ prijal také sumy
v súlade so Zmluvou alebo v akom boli také
sumy pripísané v prospech Účtu poistných
plnení.

„Úrok z omeškania“ znamená úrok z omeškania vypočítaný v súlade so zákonom č. 513/
1991 Zb. Obchodný zákonník v aktuálnom znení.

„Úroková miera nadradeného
financovania“

znamená váženú priemernú úrokovú sadzbu platnú v čase, keď
neprišlo k porušeniu v zmysle Zmlúv o financovaní alebo inú nižšiu
sadzbu dohodnutú medzi Zmluvnými stranami.

„Úsek“ znamená podľa kontextu Úsek č. 1, Úsek č. 2, Úsek č. 3, Úsek č. 4
alebo Úsek č. 5.

„Úsek č. 1“ znamená časť Projektovej cestnej komunikácie diaľnice D4 medzi
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MÚK Jarovce a MÚK Ivanka sever, vrátane MÚK Jarovce a MÚK
Ivanka sever, a Vyvolané úpravy vykonané v tomto úseku, vrátane
kompenzačných opatrení SO076 – kompenzačné opatrenie 6,
Sprietočnenie Biskupického ramena a SO077 kompenzačné opatrenie
6, most na lesnej ceste nad Biskupickým ramenom, v zmysle
podrobnej špecifikácie podľa príslušných Existujúcich územných
rozhodnutí.

„Úsek č. 2“ znamená časť Projektovej cestnej komunikácie diaľnice D4 medzi
MÚK Ivanka sever a MÚK Rača a Vyvolané úpravy vykonané
v tomto úseku v zmysle podrobnej špecifikácie podľa príslušných
Existujúcich územných rozhodnutí.

„Úsek č. 3“ znamená časť Projektovej cestnej komunikácie rýchlostnej cesty R7
medzi MÚK Prievoz a MÚK Ketelec vrátane príslušných ramien
MÚK Prievoz a MÚK Ketelec a Vyvolané úpravy vykonané v tomto
úseku v zmysle podrobnej špecifikácie podľa príslušných
Existujúcich územných rozhodnutí.

„Úsek č. 4“ znamená časť Projektovej cestnej komunikácie rýchlostnej cesty R7
medzi MÚK Ketelec a MÚK Dunajská Lužná, vrátane MÚK
Dunajská Lužná a Vyvolané úpravy vykonané v tomto úseku
v zmysle podrobných špecifikácií podľa príslušných Existujúcich
územných rozhodnutí.

„Úsek č. 5“ znamená časť Projektovej cestnej komunikácie rýchlostnej cesty R7
medzi MÚK Dunajská Lužná a úrovňovou križovatkou Holice,
vrátane úrovňovej križovatky Holice a Vyvolané úpravy vykonané
v tomto úseku v zmysle podrobnej špecifikácie podľa príslušných
Existujúcich územných rozhodnutí.

„Úvodná záruka na účely
spätného odovzdania“

má význam uvedený v článku 36.4.1.

„Úvodný harmonogram“ znamená harmonogram predložený v Konečnej ponuke
Koncesionára, ktorý predstavuje časť 3 Prílohy č. 8.

„Úvodný prieskum v rámci
spätného odovzdania“

má význam uvedený v článku 36.2.

„Užívanie“ má význam uvedený v článku 20.6.

„Užívatelia“ znamená užívateľov Projektovej cestnej komunikácie.

„Verejný obstarávateľ“ znamená Slovenskú republiku zastúpenú Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky so sídlom
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava.

„Veritelia“ znamená úverové alebo finančné inštitúcie alebo iný finančný ústav,
ktorý sa zaoberá poskytovaním cudzích zdrojov, ktoré sú v danom
čase zmluvnými stranami Zmlúv o financovaní, alebo im z nich alebo
v ich zmysle inak vyplývajú práva a/alebo ktoré poskytujú záruky
alebo nadradené (seniorné úverové alebo finančné prostriedky
s pevne stanovenou úrokovou sadzbou (dlhopis) ) alebo mezzaninové
(s výnimkou Podriadeného dlhu) úverové prostriedky (a akékoľvek
hedgingové dojednania) Koncesionárovi v súlade s týmito Zmluvami
o financovaní a zahŕňajú akéhokoľvek poskytovateľa poistenia
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dlhového financovania (monoline insurers) alebo iného
poskytovateľa produktu na zníženie kreditného rizika v súvislosti
s financovaním Projektu.

„Vhodný náhradný
koncesionár“

znamená osobu odsúhlasenú Verejným obstarávateľom (takýto
súhlas nesmie byť bezdôvodne odopretý alebo zadržaný), ktorá:

(a) je spôsobilá na právne úkony, má právo stať sa zmluvnou
stranou tejto Zmluvy a plniť povinnosti Koncesionára
vyplývajúce z tejto Zmluvy, a

(b) zamestnáva osoby, ktoré majú primeranú odbornú
kvalifikáciu, skúsenosti a technickú spôsobilosť a má
k dispozícii zdroje (vrátane prisľúbených finančných
zdrojov a subdodávateľských zmlúv), ktoré sú dostatočné na
plnenie povinností Koncesionára podľa tejto Zmluvy.

„Vlastné imanie“ znamená základné imanie a ostatné kapitálové fondy vrátane
Podriadeného dlhu alebo ďalšieho podobného financovania
poskytnutého Akcionármi Koncesionára počas celej doby platnosti
tejto Zmluvy.

„Vybavenie prevádzkovateľa“ znamená vybavenie, ktoré sa má použiť na bežnú prevádzku a údržbu
Projektovej cestnej komunikácie.

„Vybrané inžinierske siete“ znamená, SO 524-00 Preložka kanalizácie DN 800 v km 1.400 R7.
SO 629-00  Preložka káblovej prípojky VN l.č.319 pre TS1705, SO
766-00  Preložka a ochrana káblov a zariadení spoločnosti Slovenská
elektrizačná prenosová sústava, a. s.

„Vyhodnocujúca Geotechnická
správa“

má význam uvedený v bode 3.2.2 prílohy 1 k Časti 1 Prílohy č. 2.

„Vyhovujúca konečná ponuka“ znamená akúkoľvek konečnú ponuku predloženú Vyhovujúcim
uchádzačom, ktorá spĺňa kvalifikačné kritériá stanovené Verejným
obstarávateľom.

„Vyhovujúci uchádzač“ znamená uchádzača, ktorý je Vhodným náhradným koncesionárom.

„Výkonnostné ciele“ znamená také ciele v súvislosti s Výkonnostnými normami, ktoré
musí Koncesionár plniť po dobu Koncesnej lehoty v zmysle Prílohy
č. 9.

„Výkonnostné normy“ má význam uvedený v Časti 3 Prílohy č. 9.

„Výnimka z refinancovania“ znamená:

(a) akékoľvek Refinancovanie, ktoré bolo plne zohľadnené
v aktuálne platnom  Finančnom modeli a výpočte
Jednotkovej platby,

(b) zmenu v daňovom alebo účtovnom režime,

(c) výkon práv, vzdanie sa, súhlasov a podobné úkony, ktoré sa
týkajú každodenných administratívnych a dozorných vecí,
a ktoré sa týkajú:
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(i) porušenia vyhlásení a ubezpečení alebo záväzkov,

(ii) presunu peňazí medzi projektovými účtami
Koncesionára v súlade s podmienkami Zmlúv
o financovaní k Finančnému uzavretiu,

(iii) omeškania poskytnutia alebo neposkytnutia
informácií, súhlasov alebo licencií,

(iv) dodatkov k Subdodávateľským zmluvám,

(v) schválenia revidovaných technických
a ekonomických predpokladov pre fungovanie
Finančného modelu (v rozsahu potrebnom pre
plánované predpoklady podľa Zmlúv o financovaní),

(vi) obmedzení, ktoré uložili Nadradení veritelia
k dátumom, ku ktorým Nadradený dlh možno
predčasne splatiť podľa Zmlúv o financovaní, a ktoré
boli uložené v dôsledku toho, že Subdodávateľ
stavby nezabezpečil, aby boli stavebné práce
vykonané v súlade s dohodnutým harmonogramom
výstavby, a o ktorých Subdodávateľ stavby alebo
Veritelia písomne informovali Verejného
obstarávateľa ešte pred ich uložením,

(vii) zmien míľnikov čerpania počas obdobia dostupnosti
uvedených v Zmluvách o financovaní, ktoré vzniknú
v dôsledku toho, že Subdodávateľ stavby
nezabezpečil, aby boli stavebné práce vykonané
v súlade s dohodnutým harmonogramom výstavby,
a o ktorých Subdodávateľ stavby alebo Veritelia
písomne informovali Verejného obstarávateľa ešte
pred ich vznikom,

(viii) toho, že Subdodávateľ stavby nezískal od
štatutárnych orgánov súhlas, ktorý sa vyžaduje podľa
Zmlúv o financovaní, alebo

(ix) neúspechu Veriteľov a hlasovacích dojednaní medzi
Veriteľmi vo vzťahu k úrovniam schválenia, ktoré
vyžadujú podľa Zmlúv o financovaní,

(d) akýkoľvek predaj akcií v spoločnosti Koncesionára zo strany
Akcionárov, akýkoľvek predaj alebo prevod Podriadeného
dlhu zo strany Akcionárov alebo inú reštrukturalizáciu
Vlastného imania v Koncesionárovi,

(e) syndikovanie akýchkoľvek práv alebo podielov Veriteľov na
Zmluvách o financovaní zo strany Veriteľov počas bežného
výkonu svojej činnosti, alebo

(f) akúkoľvek zmenu, úpravu alebo doplnenie akejkoľvek
zmluvy odsúhlasenej Verejným obstarávateľom ako súčasť
akýchkoľvek Zmien Prác alebo Služieb podľa tejto Zmluvy,

za podmienky, že Refinancovanie sa nebude nikdy považovať za
Výnimku z refinancovania, pokiaľ by boli povinnosti Verejného
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obstarávateľa v zmysle tejto Zmluvy (pri jej ukončení alebo inak)
rozšírené.

„Výnimky z noriem“ má význam uvedený v bode 4.2 Časti 1 Prílohy č. 2.

„Výpoveď bez uvedenia
dôvodu“

má význam podľa článku 37.5.1.

„Výpoveď z iného dôvodu“ má význam uvedený v článku 37.7.

„Výpoveď z dôvodu
Zakázaného konania“

má význam uvedený v článku 37.4.1.

„Výročná správa o plnení“ znamená správu vyhotovenú v súlade s článkom 4.2 Prílohy č. 10.

„Výsledok dostupnosti“ má význam uvedený v Prílohe č. 12.

„Výstupy  finančného modelu“ znamená Základná Ročná Platba za dostupnosť, K-faktor, Miera
návratnosti vlastného imania a Nominálne projektové IRR pred
zdanením.

„Vyššia moc“ znamená:

(a) hurikán, tajfún, zemetrasenie, povodňová vlna, výbuch
sopky, otrasy zeme,

(b) vojnu, povstanie, revolúciu, občiansku vojnu, ozbrojený
konflikt, teroristický čin alebo, ak boli spôsobené vojnou,
povstaním, revolúciou, občianskou vojnou, ozbrojeným
konfliktom, teroristickým činom - embargo alebo vzburu a
občianske povstanie alebo nepokoje,

(c) ionizujúce žiarenie alebo chemickú alebo biologickú
kontamináciu,

(d) tlakové vlny spôsobené prostriedkami s nadzvukovou
rýchlosťou,

(e) jadrový výbuch alebo rádioaktívne zamorenie,

(f) zrútenie lietadla alebo kozmickej lode (alebo ich časti), alebo

(g) zvýšenie prietoku v Bratislave na viac ako 11 000 m3 za
sekundu (100 ročná voda),

ak výskyt alebo účinok takejto udalosti podľa (a)-(g):

(a) je mimo primeranej kontroly Verejného obstarávateľa alebo
Koncesionára, podľa toho, ktorého z nich sa taká udalosť
dotýka,

(b) sa týka všetkých častí alebo ktorejkoľvek časti Projektovej
cestnej komunikácie,

(c) nebolo možné odvrátiť pri vynaložení náležitej starostlivosti
a primeraných výdavkov, a

(d) celkom či čiastočne bráni alebo spôsobuje omeškanie plnenia
jednej alebo viacerých povinností alebo uplatnenia
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ktoréhokoľvek z práv Verejného obstarávateľa a/alebo
Koncesionára vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

pričom táto udalosť priamo spôsobuje, že ktorákoľvek zo Zmluvných
strán („Dotknutá strana“) nie je schopná plniť všetky svoje
povinnosti alebo ich podstatnú časť podľa tejto Zmluvy.

„Vyvolané úpravy“ znamená vyvolané úpravy v súvislosti s výstavbou príslušného
Samostatného úseku v súlade s požiadavkami tejto Zmluvy
a príslušným stavebnými povoleniami.

„Výzva“ má význam uvedený v článku 16.3.4.

„Výzva na nápravu“ má význam uvedený v článku 37.2.2.

„Zabezpečenie“ znamená záložné právo, zádržné právo alebo iné zabezpečovacie
právo zabezpečujúce akýkoľvek záväzok ktorejkoľvek osoby alebo
akékoľvek iná dohoda alebo dojednanie s podobným účinkom.

„Zabezpečovací agent“ znamená Zabezpečovací agent v zmysle Zmlúv o financovaní.

„Zabezpečovacie právo“ má význam uvedený v Priamej zmluve.

„Zablokované obdobie“ znamená obdobie odo dňa podpisu tejto Zmluvy do dňa
pripadajúceho na dva (2) roky od dátumu právoplatnosti posledného
Povolenia na predčasné užívanie.

„Zainteresovaná strana“ znamená:

(a) NDS,

(b) akéhokoľvek prevádzkovateľa elektronického výberu mýta a

(c) Mýtnu políciu.

„Zakázané konanie“ znamená:

(a) ponúknutie, prísľub poskytnutia alebo poskytnutie
akéhokoľvek daru, provízie alebo výhody Verejnému
obstarávateľovi alebo Subjektu na strane Verejného
obstarávateľa za to, že vykoná alebo nevykoná (alebo za to,
že vykonal alebo nevykonal) úkon v súvislosti so získaním
alebo plnením tejto Zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy
s Verejným obstarávateľom alebo akýmkoľvek iným
orgánom verejnej správy Slovenskej republiky, a to bez
ohľadu na to, či je to podľa Právneho predpisu trestný čin
alebo nie, alebo

(b) podvod voči Verejnému obstarávateľovi alebo inému orgánu
verejnej správy Slovenskej republiky buď v súvislosti s touto
Zmluvou alebo inak.

„Základná ročná platba za
dostupnosť“

má význam uvedený v Prílohe č. 12.

„Základné náklady na
poistenie“

znamená ročné náklady na Poistenie uzavreté na Prevádzkové
obdobie na prvý rok prevádzky po právoplatnosti Povolenia na
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predčasné užívanie (indexované v súlade s článkom 1.3).

„Zákon o verejnom
obstarávaní“

znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
akýkoľvek iný zákon, ktorý ho môže nahradiť.

„Záručná doba“ znamená pre každý z Vyvolaných úprav (i) lehotu tridsiatich šiestich
(36) mesiacov počínajúc dňom právoplatnosti príslušného
Predčasného užívania a (ii) v prípade výskytu vád v dôsledku
úmyselného zavinenia lehotu stodvadsiatich (120) mesiacov
počínajúc dňom právoplatnosti príslušného Predčasného užívania.
V prípade, ak prišlo k vydaniu kolaudačného rozhodnutia pre
príslušnú Vyvolanú úpravu namiesto Predčasného užívania, plynie
záručná doba odo dňa právoplatnosti príslušného kolaudačného
rozhodnutia. Ak nie sú vyžadované kolaudačné rozhodnutia pre
Vyvolané úpravy, plynie záručná lehota odo dňa kedy boli splnené
podmienky Zmluvy na odovzdanie príslušnej Vyvolanej úpravy.

„Záruka finančného uzavretia“ znamená Bankovú záruku v súlade s článok 2.4.

„Záruka plnenia“ znamená záruku plnenia poskytnutú ako zabezpečenie za splnenie
povinností Koncesionára podľa tejto Zmluvy.

„Zástupca Koncesionára“ znamená osobu uvedenú ako oprávnenú konať ako Zástupca
Koncesionára v súlade s článkom 9.2.

„Zástupca Verejného
obstarávateľa“

znamená osobu uvedenú ako oprávnenú konať ako Zástupca
Verejného obstarávateľa v súlade s článkom 9.1.

„Zaužívaná odborná prax“ znamená uplatňovanie takého stupňa odbornosti, starostlivosti,
obozretnosti a predvídavosti, ktorý možno primerane a riadne
očakávať od skúseného dodávateľa, ktorý sa v dobrej viere snaží
splniť svoje zmluvné povinnosti, pričom dodržiava všetky Právne
predpisy a vykonáva rovnaký alebo obdobný druh činnosti za
rovnakých alebo obdobných podmienok.

„Záväzok z DPH“ má význam uvedený v článku 25.9.1.

„Záväzok Slovnaftu“ má význam uvedený v článku 16.3.4.

„Záväzky voči veriteľom“ znamená súhrn (bez dvojitého započítania):

(a) všetkých istín, úrokov (vrátane úrokov z omeškania, ako sa
uvádza v Zmluvách o financovaní, ale iba takých, ktoré
vznikli pred ukončením tejto Zmluvy v dôsledku Porušenia
zmluvy na strane Verejného obstarávateľa alebo Ukončenia
Zmluvy bez uvedenia dôvodu), bankových poplatkov,
nákladov a výdavkov riadne vzniknutých, dlžných alebo
nesplatených Veriteľom zo strany Koncesionára v zmysle
alebo podľa Zmlúv o financovaní v Deň ukončenia (vrátane
akýchkoľvek súvisiacich nákladov na predčasné splatenie
alebo predčasné ukončenie Zmlúv o financovaní okrem
nákladov súvisiacich s akýmikoľvek zmluvami týkajúcimi sa
hedgingu úrokových sadzieb), a

(b) všetkých súm dlžných zo strany Koncesionára Veriteľom
z dôvodu predčasného ukončenia  zmlúv o hedgingu
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úrokových sadzieb (vrátane súvisiacich nákladov na
predčasné ukončenie a rezervačných poplatkov splatných
z dôvodu predčasného ukončenia zmlúv o hedgingu
úrokových sadzieb), ktoré písomne schválil Verejný
obstarávateľ ako Zmluvy o financovaní v súlade s článkom 8
za podmienky, že Koncesionár a Veritelia znížia uvedené
sumy v čo najväčšom možnom rozsahu,

v prípade kladného čísla ZNÍŽENÉ o súhrn (bez dvojitého
započítania)

(c) súhrn všetkých súm splatných zo strany Veriteľov
Koncesionárovi z dôvodu predčasného ukončenia zmluvy
o hedgingu úrokových sadzieb, ktorú písomne schválil
Verejný obstarávateľ ako Zmluvu o financovaní v súlade
s článkom 8,

(d) akúkoľvek sumu vloženú na účet rezervy dlhovej služby
Koncesionára alebo osoby v jeho mene v zmysle Zmluvy
o financovaní na zabezpečenie záväzkov voči Veriteľom,

(e) akúkoľvek hotovosť, ktorá je k dispozícii Veriteľom alebo
iný nástroj v hodnote ekvivalentnej hotovosti uloženej na
vkladovom účte alebo rezervnom účte, ktorá je k dispozícii
Veriteľom, a o akékoľvek poistné plnenie splatné
Koncesionárovi (s výnimkou akýchkoľvek súm na Účte
poistných plnení), ktoré je k dispozícii Veriteľom a nepoužije
sa na akýkoľvek iný účel alebo sa nemá vyplatiť tretej osobe,

(f) akýchkoľvek súm nárokovateľných v Deň ukončenia alebo
po ňom v súvislosti s Podmienenými finančnými záväzkami,
a

(g) akýchkoľvek iných súm, ktoré sú Veritelia dlžní
Koncesionárovi.

„Záväzky vyplývajúce
z Nadradeného dlhu“

má význam uvedený v Zmluvách o financovaní.

„Záverečný informatívny
dokument“

znamená dokument, ktorý vypracoval Verejný obstarávateľ pre účely
verejného obstarávania Projektu na účely predloženia Konečných
ponúk uchádzačov.

„Záverečný prieskum v rámci
spätného odovzdania“

má význam uvedený v článku 36.6.

„Zimná údržba“ znamená práce zamerané na zaistenie bezpečnosť prevádzky
a zjazdnosti na Projektovej cestnej komunikácii, najmä
predchádzanie tvorby poľadovice a odstránenie snehu a ľadu a všetky
údržbové práce a úlohy s tým súvisiace.

„Zmena“ znamená buď:

(a) zmenu Prác a/alebo Služieb v súvislosti s ktorou bolo zaslané
Oznámenie o zmene na strane Verejného obstarávateľa alebo
Oznámenie o zmene na strane Koncesionára a v prípade:

(i) Oznámenia o zmene na strane Verejného
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obstarávateľa Verejný obstarávateľ potvrdil odhad
a v prípade, že Koncesionár nefinancuje všetky
požadované Kapitálové výdavky alebo ich časť,
Verejný obstarávateľ sa zaviazal, že pokryje celú
zostávajúcu časť týchto Kapitálových výdavkov,

(ii) Oznámenia o zmene na strane Koncesionára,
Verejný obstarávateľ zmenu odsúhlasil, alebo

(b) Kvalifikovanú zmenu právnej úpravy

a v súvislosti s ktorou sa akékoľvek dokumenty alebo zmeny
Dokumentov Projektu, ktoré sú potrebné na to, aby sa táto zmena
Prác a/alebo Služieb alebo Kvalifikovaná zmena právnej úpravy
uskutočnila, sa stanú vo všetkých ohľadoch bezpodmienečné.

„Zmena právnej úpravy“ znamená zmenu Právneho predpisu, ktorá nastane neskôr ako štyri
(4) týždne pred dňom predloženia Konečnej ponuky okrem
Predvídateľnej zmeny právnej úpravy.

„Zmena na strane
Koncesionára“

znamená zmenu navrhnutú Koncesionárom v súlade s článkom 32.2.

„Zmena na strane Verejného
obstarávateľa“

znamená zmenu vyžadovanú Verejným obstarávateľom v súlade
s článkom 32.1.

„Zmena vlastníctva“ znamená:

(a) akýkoľvek predaj, prevod alebo scudzenie akéhokoľvek
právneho podielu, podielu na základe ekvity alebo podielu
beneficienta, na akýchkoľvek alebo všetkých akciách
v Koncesionárovi a/alebo HoldSpol (vrátane kontroly nad
uplatnením hlasovacích práv prináležiacich týmto akciám,
kontroly nad právom vymenovať alebo odvolať
riaditeľov/členov predstavenstva alebo práva na dividendy),
a/alebo

(b) akékoľvek iné dojednania, ktoré majú alebo môžu mať alebo
ktorých výsledkom je alebo môže byť rovnaký účinok ako vo
vyššie uvedenom odseku (a).

„Zmluva“ znamená túto zmluvu uzavretú medzi Koncesionárom a Verejným
obstarávateľom.

„Zmluva o nezávislom dozore“ znamená zmluvu uzavretú v súvislosti s plnením úloh Nezávislého
dozoru v súvislosti s výstavbou a projektovaním Projektovej cestnej
komunikácie a Vyvolaných úprav, ktorú uzavrel Koncesionár
a Nezávislý dozor a ktorú odsúhlasil Verejný obstarávateľ v súlade
s touto Zmluvou.

„Zmluva o prípravných
prácach“

znamená zmluvu uzavretú medzi Verejným obstarávateľom
a Koncesionárom vo vzťahu k Prípravným prácam.

„Zmluvná strana“ má význam uvedený v úvode Zmluvy.

„Zmluvný rok“ znamená obdobie dvanástich (12) po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov počínajúc 1. januárom a končiac 31.
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decembrom počas Doby trvania zmluvy s tým, že

(a) prvý Zmluvný rok predstavuje obdobie začínajúce v Deň
účinnosti zmluvy a končiace najbližším nasledujúcim 31.
decembrom, a

(b) posledný Zmluvný rok predstavuje obdobie začínajúce 1.
januárom bezprostredne predchádzajúcim Dňu ukončenia
a končiace Dňom ukončenia.

„Zmluvy o financovaní“ znamená všetky zmluvy (avšak s výnimkou zmlúv o poskytovaní
Podriadeného dlhu), v zmysle alebo na základe ktorých sú
Koncesionárovi v súvislosti s Projektom poskytnuté akékoľvek
nadradené (seniorné úverové alebo finančné prostriedky s pevne
stanovenou úrokovou sadzbou (dlhopis) ) alebo mezzaninové
finančné úvery a/alebo iné cudzie finančné zdroje (či už vo forme
úverov, akreditívov alebo záruk, prípadne iných prostriedkov)
a akékoľvek hedgingové zmluvy a v každom prípade akékoľvek
zabezpečovacie zmluvy vrátane Priamej zmluvy uzavretej
v súvislosti s nimi, ktoré písomne odsúhlasil Verejný obstarávateľ
ako Zmluvy o financovaní v súlade s článkom 8.4 alebo ktoré sú ako
také označené v Časti 2 Prílohy č. 15.

„Zostávajúce stavebné
povolenia“

má význam uvedený v článku 14.7.
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PRÍLOHA Č. 2

POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA NA PRÁCE

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

1. Popis Prác

Práce pozostávajú z návrhu v rozsahu ako vyplýva zo Zmluvy, z Prílohy č. 19 a iných
Dokumentov projektu výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a tiež z Prílohy č. 6 –
Existujúce územné rozhodnutia, ktoré budú zahŕňať, ale nie výlučne, nasledujúce:

1.1 Diaľnica D4

1.1.1 Bratislava, MÚK Jarovce – MÚK Rusovce

1.1.1.1 Nová diaľnica začína napojením na existujúcu diaľnicu D2 v MÚK Jarovce,
pokračuje severne od Jaroviec, mimoúrovňovo križuje cestu
III/2046, železničnú trať č. 127. Bratislava – Rusovce a preložku cesty I/2.
(približná dĺžka 2,757 km);

1.1.1.2 Nová mimoúrovňová križovatka severne od Rusoviec, ktorá určuje koniec
tohto úseku a pripája sa na I/2;

1.1.1.3 Rôzne nové cesty I. a III. triedy, ich úpravy a ostatné cesty na pripojenie
prerušených alebo preložených častí existujúcich ciest;

1.1.1.4 Rôzne odvodňovacie zariadenia, vegetačné úpravy, rekultivácie,
kompenzačné opatrenia a ďalšie opatrenia na ochranu životného prostredia a
obyvateľstva;

1.1.1.5 Rôzne doprané značenie, osvetlenie a informačný systém dopravy;

1.1.1.6 Rôzne mosty, podchody, presýpané mostné konštrukcie atď., vrátane tých,
ktoré sa nachádzajú v dotyku s existujúcou železnicou, cestami, riekami,
vodnými tokmi a odvodňovacími zariadeniami;

1.1.1.7 Rôzne vyvolané investície inžinierskych sietí ako preložky, úpravy a ochrana
kanalizácií, vodovodov, elektrických vedení, trakčného vedenia, plynovodov,
produktovodov a oznamovacích vedení.

1.1.2 MÚK Rusovce – MÚK Ketelec

1.1.2.1 Nová zostava mostov cez Jarovecké rameno, veslársku dráhu a aj samotnú
rieku Dunaj, ktorá určuje začiatok tohto úseku;

1.1.2.2 Nová diaľnica v tomto úseku začína na seba nadväzujúcimi mostami cez
rameno rieky Dunaj na jej pravej strane, pokračuje mostom cez Dunaj na ľavú
stranu estakádou až po križovatku Ketelec, kde končí západne od Rovinky
(približná dĺžka 3,543 km);

1.1.2.3 Nová mimoúrovňová križovatka Ketelec južne od areálu Slovnaftu a.s., ktorá
pripája novú rýchlostnú cestu R7 a ktorá aj určuje koniec tohto úseku
diaľnice;
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1.1.2.4 Rôzne nové cesty I. a III. triedy, ich úpravy a ostatné cesty na pripojenie
prerušených alebo preložených častí existujúcich ciest;

1.1.2.5 Rôzne odvodňovacie zariadenia, vegetačné úpravy, kompenzačné opatrenia
a ďalšie opatrenia na ochranu životného prostredia;

1.1.2.6 Rôzne dopravné značenie, osvetlenie a informačný systém dopravy;

1.1.2.7 Rôzne mosty, podchody, presýpané mostné konštrukcie atď., vrátane tých,
ktoré sa nachádzajú v dotyku s existujúcou železnicou, cestami, riekami,
vodnými tokmi a odvodňovacími zariadeniami;

1.1.2.8 Rôzne vyvolané investície inžinierskych sietí ako preložky, úpravy a ochrana
kanalizácií, vodovodov, elektrických vedení, trakčného vedenia, plynovodov,
produktovodov a oznamovacích vedení.

1.1.3 MÚK Ketelec – MÚK Rovinka

1.1.3.1 Nová diaľnica v tomto úseku začína západne od Rovinky a končí severne od
nej (približná dĺžka 4,9 km);

1.1.3.2 Nová mimoúrovňová križovatka Rovinka severne od Rovinky, pripája na
diaľnicu cestu I/63;

1.1.3.3 Nové veľké obojstranné odpočívadlo Rovinka západne od Rovinky;

1.1.3.4 Rôzne nové cesty, ich úpravy a ostatné cesty pre pripojenie prerušených alebo
preložených častí existujúcich ciest;

1.1.3.5 Rôzne odvodňovacie zariadenia, vegetačné úpravy a opatrenia na ochranu
životného prostredia;

1.1.3.6 Rôzne dopravné značenie, osvetlenie a informačný systém dopravy;

1.1.3.7 Rôzne mosty, podchody, presýpané mostné konštrukcie atď., vrátane tých,
ktoré sa nachádzajú v dotyku s existujúcou železnicou, cestami, riekami,
vodnými tokmi a odvodňovacími zariadeniami;

1.1.3.8 Rôzne vyvolané investície inžinierskych sietí ako preložky, úpravy a ochrana
kanalizácií, vodovodov, elektrických vedení, trakčného vedenia, plynovodov,
produktovodov a oznamovacích vedení.

1.1.4 MÚK Rovinka – MÚK Podunajské Biskupice

1.1.4.1 Nová diaľnica v tomto úseku začína severne od Rovinky, kde mimoúrovňovo
križuje železničnú trať č. 124, Vinohradnícku ulicu a pokračuje východne od
Podunajských Biskupíc, západne od Mostu pri Bratislave (približná dĺžka 3,3
km);

1.1.4.2 Nová mimoúrovňová križovatka Podunajské Biskupice východne od
Podunajských Biskupíc, pripája na diaľnicu preložku cesty II/572;

1.1.4.3 Rôzne nové cesty, ich úpravy, križovatky a ostatné cesty pre pripojenie
prerušených alebo preložených častí existujúcich ciest;

1.1.4.4 Rôzne odvodňovacie zariadenia, vegetačné úpravy a opatrenia na ochranu
životného prostredia;

1.1.4.5 Rôzne dopravné značenie, osvetlenie a informačný systém dopravy;
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1.1.4.6 Rôzne mosty, podchody, presýpané mostné konštrukcie atď., vrátane tých,
ktoré sa nachádzajú v dotyku s existujúcou železnicou, cestami, riekami,
vodnými tokmi a odvodňovacími zariadeniami;

1.1.4.7 Rôzne vyvolané investície inžinierskych sietí ako preložky, úpravy a ochrana
kanalizácií, vodovodov, elektrických vedení, trakčného vedenia, plynovodov,
produktovodov a oznamovacích vedení.

1.1.5 MÚK Podunajské Biskupice – MÚK Ivanka Západ

1.1.5.1 Nová diaľnica v tomto úseku začína západne od Mostu pri Bratislave,
smerom na sever prechádza cez Malý Dunaj, obchádza letisko M.R.
Štefánika, pokračuje v súbehu so Šúrskym kanálom západne od obce Ivanka
pri Dunaji a končí severozápadne od obce (približná dĺžka 6,9 km);

1.1.5.2 Nová mimoúrovňová križovatka Ivanka západ severozápadne od Ivanky pri
Dunaji;

1.1.5.3 Rôzne nové cesty I., II. a III. triedy, ich úpravy, križovatky a ostatné cesty pre
pripojenie prerušených alebo preložených častí existujúcich ciest;

1.1.5.4 Rôzne odvodňovacie zariadenia, vegetačné úpravy a opatrenia na ochranu
životného prostredia;

1.1.5.5 Rôzne dopravné značenie, osvetlenie a informačný systém dopravy;

1.1.5.6 Rôzne mosty, podchody, presýpané mostné konštrukcie atď., vrátane tých,
ktoré sa nachádzajú v dotyku s existujúcou železnicou, cestami, riekami,
vodnými tokmi a odvodňovacími zariadeniami;

1.1.5.7 Rôzne vyvolané investície inžinierskych sietí ako preložky, úpravy a ochrana
kanalizácií, vodovodov, elektrických vedení, trakčného vedenia, plynovodov,
produktovodov a oznamovacích vedení.

1.1.6 MÚK Ivanka západ – MÚK Ivanka sever

1.1.6.1 Nová diaľnica v tomto úseku začína naviazaním na predchádzajúci úsek
severozápadne od Ivanky pri Dunaji, kde mimoúrovňovo križuje železničnú
trať č. 120 a pokračuje smerom na sever kde končí napojením na diaľnicu D1
(približná dĺžka 1,190 km);

1.1.6.2 Nová mimoúrovňová špirálovitá križovatka Ivanka sever medzi obcou Ivanka
pri Dunaji a MČ Bratislava Vajnory spája diaľnicu D4 s diaľnicou D1.
Diaľnica D4 a všetky jej križovatkové vetvy sú vedené popod D1;

1.1.6.3 Rôzne nové cesty I. a III. triedy, ich úpravy, križovatky a ostatné cesty na
pripojenie prerušených alebo preložených častí existujúcich ciest;

1.1.6.4 Rôzne odvodňovacie zariadenia, vegetačné úpravy a opatrenia na ochranu
životného prostredia;

1.1.6.5 Rôzne dopravné značenie a osvetlenie;

1.1.6.6 Rôzne mosty, podchody, presýpané mostné konštrukcie atď., vrátane tých,
ktoré sa nachádzajú v dotyku s existujúcou železnicou, cestami, riekami,
vodnými tokmi a odvodňovacími zariadeniami;
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1.1.6.7 Rôzne vyvolané investície inžinierskych sietí ako preložky, úpravy a ochrana
kanalizácií, vodovodov, elektrických vedení, trakčného vedenia, plynovodov,
produktovodov a oznamovacích vedení.

1.1.7 MÚK Ivanka sever – MÚK Čierna Voda

1.1.7.1 Tento úsek novej diaľnice začína naviazaním na predchádzajúci úsek
severozápadne od Ivanky po križovaní s existujúcou diaľnicou D1 v blízkosti
Šúrskeho kanála a pokračuje severozápadným smerom, križuje Vajnorský
potok, obchádza jazero Lysec, mimoúrovňovo križuje cestu č. III/5021 na
východnom okraji Vajnor, kde úsek končí v križovatke Čierna Voda
(približná dĺžka 2,0 km);

1.1.7.2 Nová mimoúrovňová deltovitá križovatka Čierna voda napojuje cestu č.
III/5021 a existujúce a plánované urbanizované zóny vo Vajnoroch a Čiernej
vode. Prepojenie jednotlivých dopravných smerov je navrhnuté cez dve
okružné križovatky;

1.1.7.3 Rôzne nové cesty II. a III. triedy, ich úpravy, križovatky a ostatné cesty pre
pripojenie prerušených alebo preložených častí existujúcich ciest;

1.1.7.4 Rôzne odvodňovacie zariadenia, vegetačné úpravy a opatrenia na ochranu
životného prostredia;

1.1.7.5 Rôzne dopravné značenie, osvetlenie a informačný systém dopravy;

1.1.7.6 Rôzne mosty, podchody, presýpané mostné konštrukcie atď., vrátane tých,
ktoré sa nachádzajú v dotyku s existujúcou železnicou, cestami, riekami,
vodnými tokmi a odvodňovacími zariadeniami;

1.1.7.7 Rôzne vyvolané investície inžinierskych sietí ako preložky, úpravy a ochrana
kanalizácií, vodovodov, elektrických vedení, trakčného vedenia, plynovodov,
produktovodov a oznamovacích vedení.

1.1.8 MÚK Čierna Voda – MÚK Rača

1.1.8.1 Tento úsek novej diaľnice začína naviazaním na predchádzajúci úsek na
východnom okraji Vajnor, mostom prechádza cez Račiansky potok, ďalej
prechádza mostom nad železničnou traťou Bratislava – Žilina a cestou č.
II/502. Úsek končí v mimoúrovňovej križovatke „Rača” kde sa napája na
spomínanú cestu II/502 a kde je v budúcnosti plánovaný nadväzný úsek D4
Bratislava Rača – Záhorská Bystrica s tunelom cez Malé Karpaty. (približná
dĺžka úseku 2,400 km);

1.1.8.2 Nová mimoúrovňová modifikovaná križovatka Rača, kde tento úsek diaľnice
končí napojením sa na cestu číslo II/502;

1.1.8.3 Rôzne nové cesty II. a III. triedy, ich úpravy, križovatky a ostatné cesty pre
pripojenie prerušených alebo preložených častí existujúcich ciest;

1.1.8.4 Rôzne odvodňovacie zariadenia, vegetačné úpravy a opatrenia na ochranu
životného prostredia;

1.1.8.5 Rôzne dopravné značenie, osvetlenie a informačný systém dopravy;

1.1.8.6 Rôzne mosty, podchody, presýpané mostné konštrukcie atď., vrátane tých,
ktoré sa nachádzajú v dotyku s existujúcou železnicou, cestami, riekami,
vodnými tokmi a odvodňovacími zariadeniami;
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1.1.8.7 Rôzne vyvolané investície inžinierskych sietí ako preložky, úpravy a ochrana
kanalizácií, vodovodov, elektrických vedení, trakčného vedenia, plynovodov,
produktovodov a oznamovacích vedení.

1.2 Rýchlostná cesta R7

1.2.1 Bratislava MÚK Prievozská – Bratislava MÚK Ketelec

1.2.1.1 Úprava a doplnenie existujúcej mimoúrovňovej križovatky Prievozská
v Bratislave, ktorá pripája rýchlostnú cestu R7 na diaľnicu D1 a na sieť
mestských komunikácií;

1.2.1.2 Nová smerovo rozdelená rýchlostná cesta R7 začína od križovatky
Prievozská pokračovaním Bajkalskej ulice. Ďalej prechádza cez záhradkársku
osadu križuje nadjazdom miestnu zbernú komunikáciu Prístavná -
Slovnaftská, následne križuje estakádou ďalšie iné aj plánované komunikácie,
aj tok Malého Dunaja a následne klesá smerom k areálu Slovnaftu. Odtadiaľ
je trasa R7 vedená pozdĺž západného okraja Slovnaftu, a.s. Pri juhozápadnom
rohu rafinérie trasa pokračuje tak, aby čo možno minimálne zasahovala do
chráneného územia európskeho významu Natura 2000 a Ramsarskej lokality.
Ďalej je trasa vedená roľami až kým sa napája v MÚK Ketelec na nasledujúci
úsek R7 Bratislava Ketelec – Dunajská Lužná a úsek diaľnice D4 Bratislava,
Jarovce - Ivanka sever (približná dĺžka 6,318 km);

1.2.1.3 Nová mimoúrovňová križovatka Slovnaftská, ktorá zabezpečuje pripojenie na
miestne komunikácie Bratislavy, Prístavnú a Slovnaftskú;

1.2.1.4 Rôzne úpravy niekoľkých úsekov existujúcich komunikácií, nové okružné
križovatky v nadväznosti na MÚK Slovnaftská;

1.2.1.5 Rôzne odvodňovacie zariadenia, vegetačné úpravy a opatrenia na ochranu
životného prostredia;

1.2.1.6 Rôzne dopravné značenie, osvetlenie a informačný systém dopravy;

1.2.1.7 Rôzne mosty, podchody, presýpané mostné konštrukcie atď. vrátane tých,
ktoré sa nachádzajú v dotyku s existujúcou železnicou, cestami, riekami,
vodnými tokmi a odvodňovacími zariadeniami;

1.2.1.8 Rôzne vyvolané investície inžinierskych sietí ako preložky, úpravy a ochrana
kanalizácií, vodovodov, elektrických vedení, trakčného vedenia, plynovodov,
produktovodov a oznamovacích vedení.

1.2.2 Bratislava MÚK Ketelec – MÚK Dunajská Lužná

1.2.2.1 Tento úsek novej rýchlostnej cesty R7 začína od mimoúrovňovej križovatky
Ketelec, kde bude napojený na diaľnicu D4, ponad ktorou prechádza, ďalej
pokračuje juhovýchodným smerom a južne obchádza obce Rovinka
a Dunajská Lužná. Medzi Dunajskou Lužnou a Šamorínom úsek končí
v križovatke s cestou I/63, kde sa napojí na ďalší úsek rýchlostnej cesty R7
(približná dĺžka 8,425 km);

1.2.2.2 Nová mimoúrovňová osmičková križovatka Dunajská Lužná s úrovňovým
napojením križovatkových vetiev na preložku cesty I/63 okružnými
križovatkami;

1.2.2.3 Rôzne úpravy existujúcich komunikácií, ich preložky;
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1.2.2.4 Rôzne odvodňovacie zariadenia, vegetačné úpravy a opatrenia na ochranu
životného prostredia;

1.2.2.5 Rôzne dopravné značenie, osvetlenie a informačný systém dopravy;

1.2.2.6 Rôzne mosty, podchody, presýpané mostné konštrukcie, ekodukty atď.
vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v dotyku s existujúcou železnicou, cestami,
riekami, vodnými tokmi a odvodňovacími zariadeniami;

1.2.2.7 Rôzne vyvolané investície inžinierskych sietí ako preložky, úpravy a ochrana
kanalizácií, vodovodov, elektrických vedení, trakčného vedenia, plynovodov
a oznamovacích vedení.

1.2.3 Bratislava MÚK Dunajská Lužná – MÚK Šamorín

1.2.3.1 Tento úsek novej rýchlostnej cesty R7 začína od mimoúrovňovej
križovatky Dunajská Lužná medzi Dunajskou Lužnou a Šamorínom,
pokračuje tak, že obchádza mesto Šamorín zo severu, prechádza medzi
mestom a obcou Kvetoslavov a končí v križovatke Šamorín s cestou II/503,
kde sa napojí na ďalší úsek rýchlostnej cesty R7 (približná dĺžka 5,100 km);

1.2.3.2 Nová mimoúrovňová križovatka Šamorín v tvare úplnej osmičkovej
križovatky s priesečným napojením na cestu II/503 aj preložku cesty
III/06338;

1.2.3.3 Rôzne úpravy existujúcich komunikácií, ich preložky;

1.2.3.4 Rôzne odvodňovacie zariadenia, vegetačné úpravy a opatrenia na ochranu
životného prostredia;

1.2.3.5 Rôzne dopravné značenie, osvetlenie a informačný systém dopravy;

1.2.3.6 Rôzne mosty, podchody, presýpané mostné konštrukcie, ekodukty atď.
vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v dotyku s existujúcou železnicou, cestami,
riekami, vodnými tokmi a odvodňovacími zariadeniami;

1.2.3.7 Rôzne vyvolané investície inžinierskych sietí ako preložky, úpravy a ochrana
kanalizácií, vodovodov, elektrických vedení, trakčného vedenia, plynovodov
a oznamovacích vedení.

1.2.4 Bratislava MÚK Šamorín – Holice

1.2.4.1 Tento úsek novej rýchlostnej cesty R7 začína od mimoúrovňovej
križovatky Šamorín, pokračuje juhovýchodne poľnohospodárskymi
pozemkami, severne od osady Šamot, južne okolo obce Čukárska Paka,
pomedzi obce Trnávka a Macov, severne od obce Blatná na ostrove a končí
v križovatke Holice s napojením na cestu I/63 a III/06324 (približná dĺžka
12,271 km);

1.2.4.2 Nové obojstranné odpočívadlo Blatná na Ostrove východne od Blatnej na
ostrove;

1.2.4.3 Ukončenie Rýchlostnej cesty R7 bude prevedené v súlade s Prílohou č. 18
Zmluvy, všetky úrovňové a okružné križovatky budované na konci úseku
Rýchlostnej cesty R7 v Holiciach musia umožniť pokračovanie R7 ďalej
smerom na Dunajskú Stredu v budúcnosti, tak ako bolo navrhnuté
v pôvodnom riešení.
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1.2.4.4 Rôzne úpravy existujúcich komunikácií I., II. a III. triedy, ich preložky;

1.2.4.5 Rôzne odvodňovacie zariadenia, vegetačné úpravy a opatrenia na ochranu
životného prostredia;

1.2.4.6 Rôzne dopravné značenie, osvetlenie a informačný systém dopravy;

1.2.4.7 Rôzne mosty, podchody, presýpané mostné konštrukcie, ekodukty atď.
vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v dotyku s existujúcou železnicou, cestami,
riekami, vodnými tokmi a odvodňovacími zariadeniami;

1.2.4.8 Rôzne vyvolané investície inžinierskych sietí ako preložky, úpravy a ochrana
kanalizácií, vodovodov, elektrických vedení, trakčného vedenia, plynovodov
a oznamovacích vedení.

1.3 Práce sa musia realizovať v súlade so všetkými ustanoveniami a požiadavkami tejto
Prílohy č. 2. Táto Príloha č. 2 popisuje Požiadavky Verejného obstarávateľa na Práce. Pokiaľ
nie je v tejto Prílohe č.2 popísané inak, všetky ustanovenia sa vzťahujú na všetky Práce.

1.4 V prípade, že nebude možné stavebné práce na stavbe „Rekonštrukcia D1 Vajnory –
Triblavina, rozšírenie na šesť pruh“ zrealizovať do termínu uvedeného v článku 17.1 Zmluvy,
Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že bude postupovať podľa Článku 32.1 Zmluvy.

1.5 Ako súčasť Prác Koncesionár zabezpečí všetku potrebnú projektovú dokumentáciu tak, aby
bolo možné podľa nej stavať a prevádzkovať. Koncesionár zaručí, aby takáto projektová
dokumentácia:

1.5.1 bola navrhnutá na základe konečnej ponuky a bola s ňou konzistentná;

1.5.2 dodržiavala požiadavky tejto Prílohy č. 2;

1.5.3 bola v súlade s Prílohou č. 7 (Proces návrhu a povoľovania);

1.5.4 spĺňala všetky požiadavky Článku 14 Zmluvy – Požiadavky týkajúce sa životného prostredia
a Potrebné povolenia, vrátane dosiahnutia uspokojivej úrovne zmierňovania nepriaznivých
vplyvov na životné prostredie, vrátane vykonania Kompenzačných opatrení;

1.5.5 zohľadňovala všetky potrebné požiadavky a súčasti pre ukončenie výstavby a prevádzky
Projektu bez ďalších investícií

1.5.6 spĺňala Normy, špecifikácie a iné ustanovenia tejto Zmluvy;

1.5.7 zohľadňovala údržbu, obnovu a demolácie požadované pre každú časť Prác; a

1.5.8 zohľadňovala spôsob údržby, ktorý minimalizuje možný negatívny vplyv na zdravie
a bezpečnosť personálu údržby, Užívateľov a širokej verejnosti.

1.6 Koncesionár zrealizuje Práce v súlade s:

1.6.1 schválenou projektovou dokumentáciou;

1.6.2 požiadavkami tejto Prílohy č. 2 Zmluvy;

1.6.3 Prílohou č. 7 Zmluvy; a

1.6.4 inými ustanoveniami tejto Zmluvy.

1.7 Koncesionár zrealizuje Práce takým spôsobom, ktorý:

1.7.1 umožní Koncesionárovi plniť si povinnosti v súlade s podmienkami Zmluvy;
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1.7.2 umožní Koncesionárovi prevádzkovať bezpečnú cestu s ohľadom na jej stav, bezpečnosť
konštrukcie, užívanie, bezpečnosť premávky a riziká vplývajúce na Užívateľov a tretie strany;

1.7.3 umožní Verejnému obstarávateľovi splniť si povinnosti vyplývajúce zo zákona;

1.7.4 umožní príslušným orgánom so zákonnými povinnosťami alebo funkciami v súvislosti
s Projektovou cestnou komunikáciou alebo Vyvolanými úpravami splniť si takéto povinnosti
a funkcie;

1.7.5 umožní Koncesionárovi prijať všetky primerané opatrenia potrebné pre zamedzenie
nepriaznivých vplyvov nehôd a umožní mu zaručiť čo najrýchlejšiu reakciu v prípade nehôd a
núdzových situácií;

1.7.6 umožní minimalizovať riziko poškodenia alebo narušenia alebo zničenia majetku tretích
strán;

1.7.7 zaručí, že s verejnosťou sa bude zaobchádzať slušne a ohľaduplne;

1.7.8 zaručí bezpečný, jasný a informatívny systém značenia dopravnými značkami;

1.7.9 umožní dosiahnutie štandardov spoľahlivosti, trvácnosti, dostupnosti, údržby, kontroly kvality
a zaručenia kvality primeraných pre typ Projektovej cestnej komunikácie a to počas celého
trvania Koncesnej lehoty;

1.7.10 umožní dosiahnuť vysokú úroveň vzhľadu a estetickej kvality diela a dosiahnutie integrácie
Projektovej cestnej komunikácie a Vyvolaných úprav s charakterom okolitej krajiny a
prostredia prostredníctvom citlivého riešenia návrhu a výstavby;

1.7.11 zabezpečí vzhľad mostov, ktorých konštrukcie sú veľmi viditeľné a preto sú kritickou
súčasťou celkového dojmu z cestného koridoru, obzvlášť na úseku D4 Rusovce – Ketelec
a R7 Prievoz – Ketelec. Mosty budú tvarom citlivo osadené do krajiny  a budú sa podobať
tvarom, vypracovaním a detailmi tak, aby vytvárali dojem súvisiacich mostov;.

1.7.12 zabezpečí, aby násypy boli citlivo integrované prostredníctvom kombinácie výsadby a/alebo
zemných prác svahov násypov; a

1.7.13 zabezpečí, aby sa výsadba realizovala na svahoch násypov alebo zárezov nadjazdov na
zjemnenie vzhľadu opôr. Nižšie svahy budú zatrávnené v okolí hrany pozemnej komunikácie,
čím sa umožní, aby krajinný koridor plynul popod most alebo presýpanú mostnú konštrukciu.
Ak je to možné, násypy nadjazdov budú mať plynulú zmenu sklonu. Toto opatrenie pomôže
uchyteniu vegetácie.

2. Požiadavky kontroly bezpečnosti premávky

Koncesionár zabezpečí kontrolu bezpečnosti premávky podľa požiadaviek Policajného zboru
Slovenskej republiky (PZ SR)  a iných orgánov a zrealizuje všetky nápravy na vlastné
náklady tak, aby získal v príslušných fázach písomný súhlas Policajného zboru Slovenskej
republiky a ostatných Príslušných inštitúcií.

3. Normy

3.1 Výraz “Normy” znamená všetky príslušné a platné:

 technické normy (napr. ON a STN) platné k dátumu predloženia Ponuky 13.11.2015
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 technické predpisy (napr. TS, TP, TKP a pokyny MDVRR SR) platné k dátumu
predloženia Ponuky 13.11.2015;

 právne predpisy, zákony a vyhlášky platné pre Práce a Služby (tieto zahŕňajú, no
neobmedzujú sa na zákony ovplyvňujúce zdravie a bezpečnosť stavebných
pracovníkov, verejnosti a konečných Užívateľov Prác).

Vyššie uvedené dokumenty je potrebné vykladať v spojení so všetkými dohodami
dosiahnutými v procese povoľovania, ktorý je potrebný pre dodržanie Požiadaviek Verejného
obstarávateľa na Práce a Služby, Zaužívanou odbornou praxou a zákonmi, ktoré sa z času na
čas dopĺňajú, menia, nahrádzajú, zamieňajú a/alebo dodávajú v súlade s Článkom 31 a 32
Zmluvy.

V prípadoch, pre ktoré neexistujú Normy pre rýchlostnú cestu budú aplikované
príslušné Normy pre diaľnice.

3.2 Ak Koncesionár navrhne zaviesť alternatívne normy, je k tomu potrebný súhlas Nezávislého
dozoru. Koncesionár pripraví zoznam všetkých Noriem, ktoré sa vzťahujú na Práce. Tento
zoznam bude poskytnutý pred začatím prác na projektovej dokumentácii pre Práce a bude
predmetom schválenia zo strany Nezávislého dozoru.

3.3 Ak Verejný obstarávateľ navrhne zmeniť Normy, urobí tak v súlade s Článkom 31 Zmluvy.

4. Nedodržanie odporúčaných hodnôt a výnimky z Noriem

4.1 Všeobecne

4.1.1 Nedodržanie odporúčaných hodnôt a výnimky z Noriem znamená:

4.1.1.1 nedodržanie odporúčaných hodnôt alebo výnimky od ktoréhokoľvek
ustanovenia Noriem;

4.1.1.2 použitie smerníc pre projektovú  dokumentáciu, iných ako Normy;

4.1.1.3 použitie technických špecifikácií materiálov, ktoré sa líšia od špecifikácií v
Normách.

4.1.1.4 použitie požiadaviek alebo doplňujúcich kritérií pre ktorýkoľvek aspekt Prác,
pre ktorý nie sú požiadavky definované v tejto Zmluve;

4.1.1.5 použitie smernice pre projektovú dokumentáciu alebo technickej špecifikácie
spôsobom alebo za okolností, ktoré nie sú povolené alebo uvedené v smernici
alebo špecifikáciách; a

4.1.1.6 kombinácia vyššie uvedených prípadov.

4.1.2 Koncesionár má možnosť požiadať Príslušnú inštitúciu o výnimku z Normy, pokiaľ preukáže,
že neprichádza k zníženiu bezpečnosti Užívateľov, prevádzkovej efektívnosti a životnosti,
pričom stále dochádza k splneniu požiadaviek obsiahnutých v tejto Prílohe č. 2 Zmluvy.

4.1.3 Koncesionár je zodpovedný za získanie povolenia Príslušnej inštitúcie na výnimku z Normy.
Koncesionár poskytne dôkaz o takýchto povoleniach Nezávislému dozoru pri predkladaní
projektovej dokumentácie v súlade s Procesom návrhu a povoľovania upraveným v Prílohe č.
7 Zmluvy.

4.2 Existujúca dokumentácia - nedodržanie odporúčaných hodnôt a výnimky z Noriem

4.2.1 Stav nedodržania odporúčaných hodnôt a výnimiek z Noriem
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4.2.1.1 Nedodržanie odporúčaných hodnôt nie je povolené.

4.2.1.2 Výnimky

(a) Diaľnica D4

Úsek Jarovce – Ivanka sever

Schválené výnimky z STN 73 6101

čl. 9.3 na zmenšenie najmenšej dovolenej vzdialenosti križovatiek na diaľnici
D4 z požadovanej vzdialenosti 2,5 km na 0,862 respektíve 0,963 km medzi
MÚK Jarovce a MÚK Rusovce,

čl. 9.3 na zmenšenie najmenšej dovolenej vzdialenosti križovatiek na ceste
I/61 medzi mimoúrovňovou križovatkou „Ivanka – západ” a existujúcou
križovatkou na ceste I/61 (pri OD Metro, pri obci Ivanka pri Dunaji)
z požadovanej vzdialenosti 1,25 km na zriadenie dlhého priepletového úseku
dĺžky  170 m v zmysle STN 73 6102 čl. 6.5.5,

čl. 11.1.3.2.2 na použitie zvodidlového odrážača ZvO B3, umiestneného na
betónovom obojstrannom zvodidle v strednom deliacom páse diaľnice D4,
namiesto osadenia smerových stĺpikov na hranici vymedzenej voľnú šírku
komunikácie pri strednom deliacom páse,

čl. 12.5.3 na zmenšenie najmenšej dovolenej vzdialenosti medzi
odpočívadlom „Rovinka” a križovatkami „Ketelec” a „Rovinka”
z požadovanej vzdialenosti 1 100 m na vzdialenosti 646 respektíve 660
metrov.

Schválené výnimky z STN 73 6102

čl. 6.5.4 na nevybudovanie prídavného pásu fyzicky oddeleného od
priebežných pásov v mieste priepletu na ľavom dopravnom páse diaľnice D4
v mimoúrovňovej križovatke „Jarovce”. Stavebná úprava existujúcej vratnej
vetvy v smere z D4 na D2 do Maďarska a  úprava vodorovného dopravného
značenia v rámci predmetnej stavby neumožnia prieplet vozidiel na diaľnici
D4, tzn. v úseku medzi vratnými vetvami bude použitá pozdĺžna súvislá čiara
s prerušovanou V3, ktorá umožní iba odbočovanie vozidiel z D4. Vozidlá
prichádzajúce z vratnej vetvy z D2 od Maďarska na D4 v smere na Viedeň
budú pokračovať v priamom smere a zaraďovať sa môžu až za vratnou
vetvou (smer D2 – Maďarsko), kde majú vytvorený prídavný pruh
v normovej dĺžke, čím v podstate nebude dochádzať k priepletu na diaľnici
D4

Schválené výnimky z STN 73 6110

na zmenšenie najmenšej dovolenej vzdialenosti križovatiek na ceste I/63 (FT
B1) medzi mimoúrovňovou križovatkou „Rovinka” a dočasnou úrovňovou
križovatkou „Strabag” v intraviláne hl.m. SR Bratislava, z požadovanej
vzdialenosti 0,300 km na vzdialenosť 0,137 km

Úsek Ivanka sever - Rača

Schválené výnimky z STN 73 6101
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čl. 9.3 na zmenšenie najmenšej dovolenej vzdialenosti križovatiek na diaľnici
D4 z požadovanej vzdialenosti 2,5 km na 1,774 respektíve 1,76121 km medzi
MÚK Čierna Voda a MÚK Rača,

čl. 11.1.3.2.2 na použitie zvodidlového odrážača ZvO B3, umiestneného na
betónovom obojstrannom zvodidle v strednom deliacom páse diaľnice D4,
namiesto osadenia smerových stĺpikov na hranici vymedzenej voľnú šírku
komunikácie pri strednom deliacom páse,

(b) Rýchlostná cesta R7

Úsek Bratislava, Prievoz – Bratislava, Ketelec

Výnimka z STN 73 6201

čl. 13.17.1 na križovanie mostu 203-00 Estakáda Malé Pálenisko s preložkou
plynovodu SO 701-00.

5. Dokumenty skutočného realizovania stavby

5.1 Všeobecne

5.1.1 Koncesionár predloží Nezávislému dozoru návrh Dokumentov skutočného realizovania
stavby a Dokumenty skutočného realizovania stavby pre všetky Práce. Návrh Dokumentov
skutočného realizovania stavby a Dokumenty skutočného realizovania stavby budú v súlade s
príslušnými Normami a okrem toho budú taktiež zahŕňať informácie popísané v článku 5.
tejto Prílohy č. 2 Zmluvy. Koncesionár si ponechá a uchová kópiu všetkých takýchto
dokumentov v súlade s Prílohou č. 10 Zmluvy.

5.1.2 Všetky Návrhy dokumentov skutočného realizovania stavby a Dokumenty skutočného
realizovania stavby sa musia odvolávať na označenie objektov používané v Schválenej
projektovej dokumentácii a Stavebných povoleniach.

5.1.3 Návrhy dokumentov skutočného realizovania stavby a Dokumenty skutočného realizovania
stavby budú odovzdané v tlačenej forme aj elektronicky na nosiči vysokej kvality.
Nezávislému dozoru budú dodané štyri kompletné kópie Dokumentov skutočného
realizovania stavby v tlačenej forme a šesť kópií každého elektronického nosiča, a to
nasledovne:

5.1.3.1 Návrh dokumentov skutočného realizovania stavby iba v tlačenej forme a po
jednom vyhotovení pre: (i) Príslušnú inštitúciu, (ii) Nezávislý dozor.

5.1.3.2 Dokumenty skutočného realizovania stavby v tlačenej a v elektronickej forme
nasledovne: (i) Príslušná inštitúcia – 1 x tlačená forma a 1 x kópia
elektronického nosiča (ii) Nezávislý dozor - 1 x tlačená forma a 1 x kópia
elektronického nosiča, (iii) vlastník, resp. prevádzkovateľ vedenia alebo diela,
na ktorom boli Vyvolané úpravy vykonané - 1 x tlačená forma a 1 x kópia
elektronického nosiča, (iv) Verejný obstarávateľ – 1 x kópia elektronického
nosiča a

5.1.3.3 v súlade s  TP03/2006 a ostatnými príslušnými normami, jednotlivé kópie
budú označené a indexované. Formát označenia tlačenej formy ako aj
elektronickej musí spĺňať požiadavky Nezávislého dozoru.

5.1.4 Dokumenty skutočného realizovania stavby musia obsahovať:
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5.1.4.1 kompletnú dokumentáciu skutočného realizovania stavby, ako je uvedené v
článku 5.3, tejto Prílohy č. 2 Zmluvy, ktorá tvorí súčasť dokumentov
potrebných pre schválenie záverečného odovzdania;

5.1.4.2 dokumenty skutočného realizovania pre prevádzku a údržbu mostov v súlade
s normou STN 01 3466;

5.1.4.3 rovnako ako plne indexovanú a označenú sadu overených výkresov a
kontrolných výpočtov;

5.1.4.4 pre objekty iné ako mosty:

(a) štyri kópie výkresovej dokumentácie, formát musí byť dohodnutý s
Nezávislým dozorom, jasne označených ako “Dokumentácia skutočného
vyhotovenia”;

(b) mierka všetkých výkresov musí zodpovedať  STN 01 3466; a

(c) kópie všetkých výkresov budú vo formáte ako je špecifikované v Normách a
nahraté na elektronickom nosiči s vysokou kvalitou;

5.1.4.5 výkresy a fotografie mostov budú spĺňať požiadavky Noriem;

5.1.4.6 návrhové parametre pre každú cestu, ktorá tvorí súčasť Prác;

5.1.4.7 správu o výstavbe, ktorá identifikuje zabudované materiály a konštrukcie
použité pri realizovaní Prác, a ktorá:

(a) sumarizuje informácie o materiáloch zabudovaných v rámci Prác získaných z
laboratória pre skúšky na mieste;

(b) obsahuje informácie o realizovaných nápravných a opravných úkonoch;

(c) hovorí o zaujímavých miestach alebo o použití nezvyčajných alebo
špeciálnych materiálov a stavebných postupov;

(d) obsahuje prehlásenie o problémoch a poruchách, ktoré sa počas výstavby
objavili, ako aj o ich prekonaní alebo náprave. Pre účely týchto Dokumentov
skutočného realizovania stavby znamená porucha zlyhanie akejkoľvek súčasti
Prác počas jeho realizácie a dokončenia, vrátane, okrem iného, opotrebenie
povrchu vozovky ako napríklad výtlky, neočakávaných pohybov cestných
násypov, nedostatočného odvodňovania a následnej identifikácii použitých
materiálov počas Prác, ktoré by nesplnili požiadavky projektovej
dokumentácie a/alebo špecifikácií;

(e) obsahuje záznamy o zhode materiálov, ako sú osvedčenia, zaručenie kvality,
externé skúšanie a podobne; a

(f) obsahuje kompletnú sadu údajov o odbere vzoriek a skúšok;

5.1.4.8 aktuálnu a úplnú softwarovú dokumentáciu pre informačný systém diaľnic a
rýchlostných ciest:

(a) výtlačok s komentárom, a

(b) elektronický súbor alebo záložnú kópiu na nosiči dát.

5.2 Informácie, ktoré tvoria súčasť Bezpečnostnej dokumentácie
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5.2.1 Výkresy a iné informácie uvedené v článkoch 5.3 až 5.8, tejto Prílohy č. 2 Zmluvy sa stanú
súčasťou bezpečnostnej dokumentácie Projektu. Je to dokumentácia, ktorá obsahuje
informácie o tých častiach Prác, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia počas
výstavby, údržby alebo demolačných prácach.

5.2.2 Dokumentácia BKaŽP bude obsahovať indexovaný zoznam všetkých výkresov a iných
informácií poskytovaných s odkazom na informácie, ktoré budú v iných záznamoch, na ktoré
sa dokumenty jednoducho krížovo odvolávajú.

5.3 Dokumentácia skutočného realizovania stavby

5.3.1 Dokumentácia skutočného realizovania Projektu je definovaná ako dokumentácia, v ktorej sú
zaznamenané všetky zmeny, ktoré sa vyskytli pri realizácii Prác. Ak je to potrebné, budú
vytvorené dodatočné výkresy, ktoré budú odzrkadľovať Práce. Ako minimum bude
dokumentácia skutočného realizovania stavby zahŕňať údaje špecifikované v článku 5.3. tejto
Prílohy č. 2 Zmluvy. Dokumentácia skutočného realizovania stavby musí byť vyhotovená
podľa všetkých príslušných a platných Noriem.

5.3.2 Cesty

5.3.2.1 Situačné výkresy v súradnicovom systéme S-JTSK, realizácia formou
JTSK03 (ako národného súradnicového systému pre realizáciu S-JTSK) a vo
výškovom systéme Bpv (Balt po vyrovnaní) vrátane národného referenčného
systému. Výkresová časť zahŕňa najmä:

(a) smerové vedenie vrátane hraníc pozemkov v mierke zodpovedajúcej STN 01
3466, základnú mapu, po realizačný geometrický plán;

(b) výškové vedenie v mierke podľa STN 01 3466, ktoré zobrazuje konečnú a
pôvodnú úroveň terénu v stredovej čiare vozovky alebo nové a existujúce
hladiny povrchu v miestach rekonštrukcie existujúcej cesty;

(c) plnenie podmienok záverečného stanoviska MŽP SR.

5.3.2.2 Na výkresoch budú vyznačené všetky informácie o prvkoch, ktoré boli
odstránené. Hranice diela musia byť zobrazené vo vzťahu k Projektovej
cestnej komunikácii a Vyvolaným úpravám.

5.3.3 Zemné práce

5.3.3.1 Výkresy majú zobrazovať:

(a) profily s novými a existujúcimi úrovňami, spolu so základnými informáciami
o druhu zeminy, vrátane násypových vrstiev, odkrývky a zásypov, pri
mostoch, nadjazdoch, presýpaných mostných konštrukciách atď.;

(b) pôdorysy a profily oblastí s kontaminovanou zeminou s uvedením rozsahu,
podrobností o nakladaní a analýze kontaminantov;

(c) rozmiestnenie a podrobnosti o skládkach  na/mimo staveniska; a

(d) umiestnenie a podrobnosti o opatrenia súvisiacich s banskými
štôlňami, dutinami a podobne, ktoré sa objavili.

5.3.4 Odvodňovacie zariadenia

5.3.4.1 Výkresy zobrazujúce:
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(a) pôdorysy a rezy kanalizácie splaškovej/dažďovej, s uvedením umiestnenia a
výškovej kóty dna, typu a rozmerov potrubí, podrobností o uložení a zásype a
akejkoľvek ochrane;

(b) pôdorysy umiestnenia drenážnych rebier, vrátane podrobností o type,
výrobcovi a hĺbke;

(c) pôdorysy zobrazujúce typy a umiestnenie žľabov a vpustí pre odvedenie
povrchovej vody, vrátane polohy výpustov;

(d) pôdorysy zobrazujúce výtok do vodných tokov, vrátane lapačov ropných
látok alebo odlučovačov;

(e) pôdorysy, rezy a podrobnosti vsakovacích jazierok;

(f) pôdorysy zobrazujúce meliorácie;

(g) typy a rozmiestnenie šácht a kalísk, vrátane podrobností o systémoch, ak sa
používajú a vpustí, roštov a rámov; a

(h) podrobnosti o čerpacích staniciach.

5.3.5 Vozovka

5.3.5.1 Výkresy vozovky a typ materiálov, hrúbku a návrh zmesi pre asfaltový
povrch a podrobnosti spojov/návrh zmesi a výstuže pre betónový povrch.

5.3.6 Mosty

5.3.6.1 Výkresy zobrazujúce komplexné informácie o mostoch v súlade s
požiadavkami Noriem a TP 03/2006. Všetky aspekty, ktoré môžu byť
relevantné pre zdravie a bezpečnosť, musia byť zaznamenané ako súčasť tejto
dokumentácie a v prípade potreby takýchto informácií musí byť uvedená
referencia na túto dokumentáciu.

5.3.7 Oplotenie

5.3.7.1 Výkresy zobrazujúce umiestnenie oplotenia, vrátane typu plotu, poskytnutej
ochrany a zvláštnych vlastností, ako napríklad dodatočné pletivo.

5.3.8 Zvodidlá

5.3.8.1 Výkresy zobrazujúce rozmiestnenie a typy zvodidiel a podobných zariadení, s
podrobnosťami o upevnení stĺpikov a základov.

5.3.9 Zvislé a vodorovné dopravné značenie

5.3.9.1 Výkresy zobrazujúce umiestnenie a podrobnosti, vrátane materiálov,
základov, osvetlenia a zdroja energie v prípadoch, ktoré si to vyžadujú.

5.3.10 Cestná svetelná signalizácia

5.3.10.1 Výkresy zobrazujúce rozmiestnenie, typ signalizačného zariadenia,
detektorov, vedenie prepojovacích vedení, zdroj energie a prepojenie (ak
existuje) na iné systémy. Prehlásenie o funkčnosti zariadení.

5.3.11 Osvetlenie

5.3.11.1 Výkresy zobrazujúce rozmiestnenie a detaily o type stĺpov, svietidle,
základoch a zdroji energie.
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5.3.12 Zariadenia správcov sietí

5.3.12.1 Výkresy uvádzajúce umiestnenie, hĺbku, rozmer a druh vedení a zariadení.

5.3.13 Diaľničná technológia

5.3.13.1 Výkresy zobrazujúce umiestnenie a podrobnosti o druhu zariadení a vedení
prepojovacích káblov a o zdroji elektrickej energie.

5.3.13.2 Prehlásenia o funkčnosti zariadení, ich kompatibilite a interoperabilite s inými
zariadeniami, ktoré používa Verejný obstarávateľ.

5.3.14 Vegetačné úpravy

5.3.14.1 Výkresy zobrazujúce povrchy osiate trávou, zachovávajúce pôvodnú
vegetáciu a novo vysadené oblasti s uvedením druhovej skladby,
rozmiestnenia a veľkosti.

5.3.14.2 Výkresy zobrazujúce skutočné prevedenie kompenzačných opatrení.

5.3.15 Legislatívne požiadavky

5.3.15.1 Kópie stavebných povolení a iných povolení alebo územných rozhodnutí
alebo podobných dokladov, ktoré sa vzťahujú na Práce.

5.4 Informácie o Projektovej dokumentácii

5.4.1 Projektová dokumentácia má obsahovať:

5.4.1.1 správy popisujúce údaje, ktoré boli použité pre návrh a kategorizáciu mostov,
podjazdov alebo presýpaných mostných konštrukcií atď. Má zahŕňať
nasledovné, podrobnosti:

(a) kategória cesty,

(b) šírka vozovky a chodníka,

(c) výške priechodového prierezu,

(d) návrhové zaťaženie,

(e) vstupné údaje, použité pri analýze mostov, podjazdov alebo presýpaných
mostných konštrukcií,

(f) zemný tlak, únosnosť základovej pôdy použitej pri návrhu navrhovaných
mostných podpier a ich základov,

(g) opatrenia pre zohľadnenie pretvorenia základovej pôdy,

(h) seizmické opatrenia,

(i) podrobnosti kontrolného procesu, ktorý sa uplatnil pri projektovaní.

5.4.1.2 pre mosty, podjazdy alebo presýpané mostné konštrukcie atď., záznamy
preukazujúce, že Projektová dokumentácia bola navrhnutá a skontrolovaná v
súlade s Normami;

5.4.1.3 podrobnosti o záchytných bezpečnostných zariadeniach, vrátane ich typu a
výšky pre jednotlivé cestné mosty a posúdenia rizík, ktoré demonštrujú, že
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Projektová dokumentácia bola vypracovaná a skontrolovaná v súlade
s Normami;

5.4.1.4 podrobnosti o hydraulickom návrhu odvodnenia cesty a mostov nad vodnými
tokmi a kanalizácií;

5.4.1.5 podrobnosti o výpočtoch pre mosty nad vodnými tokmi;

5.4.1.6 pre hlavné splavné toky, podrobnosti pre plavebné výšky;

5.4.1.7 parametre návrhu použité pre výpočet sklonu výkopu/násypu so zoznamom
sklonov; a

5.4.1.8 podrobnosti o výhľadovej/skutočnej dopravnej intenzite a návrhové zaťaženie
vozovky a predpoklady.

5.5 Stavebné postupy

5.5.1 Ak je potrebné vykonať rozsiahlu zmenu mostu, podjazdu alebo presýpané mostné
konštrukcie, je potrebná referencia na statický výpočet.

5.5.2 Informácie o stavebných postupoch, pokiaľ sú potrebné špeciálne techniky, napr. odvodnenie
alebo zmrazovanie podložia.

5.5.3 Popísať akékoľvek dôležité neočakávané problémy ohrozujúce zdravie a bezpečnosť, ktoré
vznikli počas výstavby a kroky prijaté v záujme ich prekonania.

5.6 Materiály

5.6.1 Koncesionár predloží podrobnosti o materiáloch a produktoch, ktoré boli zabudované počas
Prác, pričom uvedie názov a adresu všetkých dodávateľov, spolu s uvedením dodaného
materiálu, ako aj kompletnú špecifikáciu produktu alebo materiálu. Ak sú subdodávatelia
zodpovední za realizáciu, inštaláciu alebo zavedenie produktov alebo materiálov, uvedie sa aj
ich názov a adresy.

5.7 Údržba

5.7.1 Ak údržba zahŕňa postupy alebo materiály, ktoré dodávateľ nepozná, takéto postupy
a materiály budú zaznamenané v záznamoch údržby, ktoré budú súčasťou bezpečnostnej
dokumentácie. Takéto záležitosti budú rozdelené podľa toho, či vytvárajú potenciálne
nebezpečenstvo počas výstavby, údržby alebo demolácií.

5.7.2 Budú poskytnuté detaily o akýchkoľvek zariadeniach zabudovaných do Projektu, ktoré
uľahčia budúce činnosti údržby ako napr. prístup.

5.7.3 Budú poskytnuté manuály výrobcov na údržbu jednotlivých prevádzok, strojov a zariadení,
ktoré tvoria súčasť Prác. Kde je to relevantné, poskytnuté informácie budú zahŕňať metodiku
komplexného testovania, bežnej údržby, opravu porúch a skúšanie.

5.7.4 Návody výrobcov budú poskytnuté pre akékoľvek nebezpečné materiály, ktoré tvoria súčasť
Prác.

5.8 Búranie

5.8.1 Koncesionár poskytne Nezávislému dozoru informácie v - o zdravotných a bezpečnostných
dopadoch na výkonných pracovníkov alebo iné osoby v prípadoch budúceho úplného alebo
čiastočného vyradenia, demolácie alebo rozobratia budov, mostov, podjazdov alebo
presýpaných mostných konštrukcií. Tieto informácie sa zaznamenajú v dokumentácii objektu,
ktorá sa zostaví v súlade s Normami.
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5.8.2 Koncesionár poskytne údaje o zdravotných a bezpečnostných následkoch, ktoré by mohlo
mať odstránenie prevádzok, strojov a zariadení (obzvlášť elektrických/elektronických) na iné
osoby mimo staveniska alebo na Osobitných pozemkoch.

6. Skúšky a odoberanie vzoriek

6.1 Normy

6.1.1 Všetky hodnoty skúšania a množstvá odobratých vzoriek budú v súlade s Normami.

6.2 Skúšobné zariadenia

6.2.1 Koncesionár zabezpečí vhodné skúšobné zariadenia. Toto bude zabezpečené pre zariadenia na
stavenisku pre všetky alebo časť požiadaviek na skúšanie a / alebo pre použitie existujúcich
zariadení. V každom prípade však budú skúšobné zariadenia certifikované a budú vykonávať
skúšky v súlade s Normami a preukázanie tohto súladu bude predložené Nezávislému dozoru.
Tento proces certifikácie bude v súlade s Normami a svedectvo tohto súladu bude predložené
skôr než sa vykoná akákoľvek skúška. Koncesionár zabezpečí, že platnosť certifikácie sa
obnovuje a predloží o tom dôkaz Nezávislému dozoru.

6.2.2 Skúšanie bude vykonávané v súlade s Normami a požiadavkami tejto Prílohy č. 2 a Prílohy č.
5 Zmluvy.

6.2.3 Koncesionár zabezpečí, že všetky odobraté vzorky budú uložené vhodným spôsobom
v súlade s Normami a tak,  aby sa nepoškodili vlastnosti, ktoré sú testované.

6.3 Plán skúšok

6.3.1 Koncesionár pripraví plán skúšok v súlade s Normami a zdrojom materiálu. Plán bude
prispôsobený rôznorodosti materiálov použitých na Práce. Plán skúšok bude poskytnutý
Nezávislému dozoru v tlačenej a elektronickej forme k posúdeniu a odsúhlaseniu. Plán
skúšania bude obsahovať odkaz na príslušné Normy. Tam, kde bude zrejmá rôznorodosť
materiálov používaných pri Prácach alebo prinesených na Stavenisko, Nezávislý dozor môže
posúdiť plán skúšok a v prípade potreby vyžiadať zvýšenie počtu odobratých vzoriek.

6.4 Poskytnutie odobratých vzoriek Nezávislému dozoru

6.4.1 Odobraté vzorky budú dodané Nezávislému dozoru na odsúhlasenie spolu s príslušnými
certifikátmi (vrátane prípadov, kde je požadovaná zrnitosť a pevnosť nesúdržných materiálov)
a to pred samotným objednaním celého množstva materiálu. Koncesionár poskytne zariadenie
na umiestnenie odobratých vzoriek Nezávislému dozoru. Všetky odobraté vzorky poskytnuté
Nezávislému dozoru budú skladované v bezpečnom skladovacom priestore a nebudú
odstránené bez jednoznačného súhlasu Nezávislého dozoru. Na základe požiadavky
Nezávislého dozoru  Koncesionár zlikviduje odobraté vzorky.

6.5 Personál

6.5.1 Koncesionár zabezpečí primerane kvalifikovaný a skúsený personál na vykonanie
požadovaných skúšok a na posúdenie hodnôt odobratých vzoriek a skúšok.

7. Informačné tabule

7.1 Obsah a rozmiestnenie informačných tabúľ Koncesionára musí schváliť Nezávislý dozor.

7.2 Informačné tabule musia obsahovať minimálne nasledujúce informácie:
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(a) Názov projektu

(b) Názov Samostatného úseku

(c) Názov Verejného obstarávateľa

(d) Názov Koncesionára

(e) Meno stavbyvedúceho

(f) Názov  Nezávislého dozoru,

(g) Dátum začatia a ukončenia projektu

Informačné tabule sa budú nachádzať na Stavenisku alebo v rámci priestoru Staveniska tak,
aby boli dobre viditeľné z miest prístupných verejnosti mimo Staveniska. Na stavbách ciest sa
informačné tabule umiestnia na začiatku a konci každého Samostatného úseku.

8. Výklad

8.1 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, výrazy definované v tejto Prílohe č. 2 Zmluvy
budú mať význam im pridelený v Normách tak, ako si to kontext vyžaduje.
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PRÍLOHA 1. k PRÍLOHE Č.2 ZMLUVY

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PROJEKTU

1. Cesty

1.1 Všeobecne

1.1.1 Prístup

1.1.1.1 Stavebné vozidlá budú mať prístup na Stavenisko a na Osobitné pozemky z
ciest identifikovaných vo výkresoch, ktoré sú súčasťou Poskytnutých údajov.
Pre všetky iné prístupy je potrebný špecifický súhlas Príslušnej inštitúcie,
ktorý si vyjedná Koncesionár v súlade so svojimi potrebami a
Harmonogramom. Pre všetky trasy môže byť súhlas podmienený
rekonštrukciou cesty pred alebo po dokončení užívania danej cesty.
Koncesionár zabezpečí vyhotovenie dokumentácie jestvujúceho stavu
prístupových komunikácií a tieto si dá odsúhlasiť správcom daných
komunikácií. Projekt organizácie dopravy bude predložený Príslušnej
inštitúcii na schválenie. Trasa nebude používaná do času, kým nebude
schválená.

1.1.1.2 Počas celej výstavby budú existujúce prístupy na pozemky rozdelené
realizáciou Projektu na Stavenisko a na Osobitné pozemky a Dodatočné
pozemky, ktoré potrebuje Koncesionár udržiavané, pokiaľ nepríde k inej
dohode so všetkými zúčastnenými osobami. Ak k Prácam patrí výstavba
nadjazdov, podjazdov, poľnohospodárskych podjazdov, obslužných ciest
alebo poľnohospodárskych prístupových ciest, ktoré zabezpečujú prístup k
pozemkom, ktoré sú rozdelené alebo ovplyvnené povoleniami, Koncesionár
zabezpečí dočasné opatrenia potrebné pre zabezpečenie alternatívneho
primeraného a pohodlného prístupu pred dokončením trvalého prístupu. Ak je
to primerané alebo potrebné, takého opatrenia budú predstavovať dočasné
prístupové cesty cez časť Staveniska alebo Osobitných pozemkov.

1.1.2 Zariadenia pre chodcov a cyklistov

1.1.2.1 Všetky stále alebo dočasné zariadenia pre chodcov a cyklistov musia spĺňať
Normy.

1.1.2.2 Všetky prechody pre chodcov vrátane dočasných, pokiaľ nebude inak
dohodnuté s Nezávislým dozorom, musia byť navrhnuté tak, aby vyhovovali
osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

1.1.2.3 Prechody pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie budú
zabezpečené na všetkých križovatkách s chodníkmi alebo obrubníkmi a na
všetkých ostrovčekoch kruhových objazdov.

1.1.3 Návrhové rýchlosti

1.1.3.1 Návrhové rýchlosti aplikované pre smerové a výškové vedenie trasy pre nové
alebo preložené cesty musia spĺňať Normy, Požiadavky Verejného
obstarávateľa stanovené v Prílohe č. 18 Zmluvy alebo údaje doplnené
Koncesionárom v Tabuľke 1.1 tejto prílohy 1 k Prílohe č. 2 Zmluvy, podľa
toho, ktorá hodnota je vyššia.

1.1.4 Normy pre návrh ciest
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1.1.4.1 Všetky nové alebo preložené cesty identifikované v Tabuľke 1.1 tejto prílohy
1 k Prílohe č. 2 Zmluvy budú navrhnuté v súlade s Normami.

1.1.4.2 Počas fázy projektovania a výstavby, práce, ktoré nevyhnutne obmedzujú
kapacitu exitujúcich ciest budú povolené iba na krátke obdobie alebo mimo
dopravných špičiek a budú si vyžadovať súhlas Príslušnej inštitúcie.

1.1.4.3 Nové alebo preložené cesty sa  pripoja na existujúce cesty tak, aby bol
dodržaný sklon, vertikálne a horizontálne vedenie.

1.1.5 Priečne rezy

1.1.5.1 Šírka vozovky a príslušné šírky nespevnenej krajnice a chodníka budú
zodpovedať Tabuľke 1.1 tejto prílohy č.1 k Prílohe č. 2. Zmluvy pokiaľ táto
Zmluva neuvádza inak.

1.1.5.2 Šírka vozovky a šírky nespevnenej krajnice môžu byť rozšírené nad
minimálnu hodnotu tak, aby sa splnili požiadavky na dĺžku rozhľadu a
požiadavky na rozšírenie smerového oblúku.

1.1.5.3 Šírka stredného deliaceho pásu môže byť širšia ako je minimálna hodnota v
záujme splnenia požiadaviek na dĺžku rozhľadu.

1.1.5.4 Zmeny v šírkovom usporiadaní sa zrealizujú v súlade s Normami, bezpečne a
hladko na dĺžke dostatočnej pre Užívateľov tak, aby mohli prirodzene
sledovať vedenie deliacich a vodiacich čiar pred nimi.

1.1.6 Práce na existujúcich cestách

1.1.6.1 Koncesionár zrealizuje všetky potrebné opravné a nápravné Práce na úsekoch
existujúcich ciest ako je požadované Príslušnými inštitúciami. Práce doteraz
identifikované sú uvedené v Poskytnutých údajoch v príslušných Stavebných
objektoch.
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Tabuľka 1.1 Informácie o ceste (D4 R7)

Časť A - DIAĽNICA D4 BRATISLAVA, JAROVCE - IVANKA SEVER

Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

101-01
Diaľnica D4,
úsek km
0,000 -
6,500

D 25,5 D 25,5 100 km/h 1,50 m 3,50 m 0,25 m 7,50 m 2,75 m 3.00 -

101-02
Diaľnica D4,
úsek km
6,500 -
11,000

D 32,5 D 25,5 100 km/h 1,50 m 3,50 m 0,25 m 7,50 m 2,75 m 3.00 -

101-03
Diaľnica D4,
úsek km
11,000 -
22,590

D 32,5 D 25,5 /
(D25,5+K) 100 km/h 1,50 m 3,50 m 0,25 m 7,50 m / 7,50

m +K 2,75 m 3.00 -

102 Križovatka
"Jarovce" JA1 - - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

102 Križovatka
"Jarovce" JA2 - - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

102 Križovatka
"Jarovce" JA3 - - 50 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,0 + Δš m 0,50 m - -

102 Križovatka
"Jarovce" JA4 - - 50 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

102 Križovatka
"Jarovce" JA5 - - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,0 0+ Δš m 0,50 m - -

103 Križovatka
"Rusovce" RU1 - - 50/40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50 + Δš m /

3,50m+  Δš m 0,50 m - -

103 Križovatka
"Rusovce" RU2 - - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

103 Križovatka
"Rusovce" RU3 - - 50/60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

103 Križovatka
"Rusovce" RU4 - - 60/50 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

103 Križovatka
"Rusovce" RU5 - - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

103 Križovatka
"Rusovce" RU6 - - 80/50 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

103 Križovatka
"Rusovce" RU7 - - 30 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

103 Križovatka
"Rusovce" RU8 - - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

104-01
Križovatka
"Ketelec",
vetvy PS - Z
D4

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

104-01
Križovatka
"Ketelec",
vetvy PB - Z
D4

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

104-02
Križovatka
"Ketelec",
vetvy IB - Z D4

- - 70 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

104-02
Križovatka
"Ketelec",
vetvy IS - Z D4

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

104-02
Križovatka
"Ketelec",
vetvy BI - Z R7

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

104-02
Križovatka
"Ketelec",
vetvy BP - Z
R7

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

104-02
Križovatka
"Ketelec",
vetvy SI - Z R7

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

104-02
Križovatka
"Ketelec",
vetvy SP - Z R7

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

105-01
Križovatka
"Rovinka",
vetvy PR

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

105-01
Križovatka
"Rovinka",
vetvy PG

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

105-01
Križovatka
"Rovinka",
vetvy IG

- - 60/50 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

105-01
Križovatka
"Rovinka",
vetvy IR

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

105-01
Križovatka
"Rovinka",
vetvy GI

- - 35 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

105-02
Križovatka
"Rovinka"
vetvy GP

- - 50 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

105-02
Križovatka
"Rovinka"
vetvy RI

- - 50/35 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,0 + Δš m 0,50 m - -

105-02
Križovatka
"Rovinka"
vetvy RP

- - 35 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

107 Križovatka
„Ivanka-
západ“JA-SE

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

107 Križovatka
„Ivanka-
západ“ST-SE

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

107 Križovatka
„Ivanka-
západ“SE-ST

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

107 Križovatka
„Ivanka-západ
SE-JA “

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

108 Križovatka
„Ivanka-sever
JA-TT - Z D4 “

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

108 Križovatka
„Ivanka-
sever“JA-BA -
Z D4

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

108 Križovatka
„Ivanka-sever
ST-TT - Z D4 “

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,5 m - -

108 Križovatka
„Ivanka-sever
ST-BA - Z D4
“

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

108 Križovatka
„Ivanka-sever
TT-ST - Z D1 “

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

108 Križovatka
„Ivanka-
sever“TT-JA -
Z D1

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

108 Križovatka
„Ivanka-
sever“BA-JA -
Z D1

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

108 Križovatka
„Ivanka-sever“
BA-ST

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

121 Preložka
cesty I/2 v km
2,396 D4 v
križovatke
"Rusovce" BA-
ST - Z D1

MZ 21,5 - 80 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 m 2,75 m - -

122 Preložka
cesty I/63 v km
10,856 D4 v
križovatke
"Rovinka"

MZK 15,5/60 - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 6,50 m 0,50 m - -

123 Preložka
cesty I/61 v km
21,600 D4 v
križovatke
„Ivanka-západ“

C 22,5/80 - 80 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 m 1,75 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

131 Úprava
cesty III/2046 v
km 1,512 D4

C 9,5/60 - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 3,50 m 0,75 m - -

134 Úprava
poľnej cesty v
km 5,313 D4

P4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 1,50 m - - -

135 Preložka
poľnej cesty v
km 6,220 D4

P4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 1,50 m - - -

140 Poľná cesta
v km 7,500 D4
vpravo

MOK 8/30 - 30 km/h 0,50 m - - 1,50 m - - -

141 Miestna
komunikácia v
km 7,900 D4
vľavo

MOK 8/30 - 30 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,75 m - -

142 Prístupová
cesta k horárni
Topoľové v km
7,963 D4

MOK 8/40 - 40 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,75 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

143
Hospodársky
zjazd na starej
hrádzi v km
10,210 D4

P4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 1,50 m - - -

144-01
Prístupová
cesta k
Strabagu v km
10,856 D4

MOK 8,5/30 - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

144-02 Úprava
Hydinárskej
ulice v km
10,856 D4

MOK 8,5/30 - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

145 Preložka
Vinohradníckej
ulice v km
12,689 D4

MOK 7,5/50 - 50 km/h 0,25 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

146 Preložka
cesty III/06359
v križovatke
„Most pri
Bratislave“

C 7,5/50 - 50 km/h 0,5 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

147 Preložka
cesty II/572 v
km 15,512 D4

C 9,5/60 - 60 km/h 1,00 m - 0,25 m 3,50 m 0,75 m - -

149 Preložka
poľnej cesty pri
Malom Dunaji
vpravo v km
16,675 D4

P4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 1,50 m - - -

150 Preložka
poľnej cesty pri
Malom Dunaji
vľavo v km
16,725 D4

P4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 1,50 m - - -

151 Poľná cesta
v km 16,725-
16,900 D4
vpravo

P4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 1,50 m - - -

152 Preložka
poľnej cesty k
mohyle
M.R.Štefánika
v km 20,240
D4

P6,5/50 - 50 km/h 0,50 m - - 2,75 m - - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

153 Preložka
poľnej cesty v
km 20,600-
21,075 D4
vľavo

P4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 1,50 m - - -

160 Poľná cesta
v km 22,213
D4

P4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 1,50 m - - -
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Časť B - DIAĽNICA D4 BRATISLAVA, IVANKA SEVER - RAČA

Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

101 Diaľnica
D4

D 32,5/

D 25,5

D 32,5/

D 25,5
100 km/h 1,50 m 3,50 m 0,25 m 11,00 / 7,50 m 2,75 m 3 -

102 Križovatka
„Čierna
Voda“ST-VA -
Z D4

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

Križovatka
„Čierna
Voda“CV-VA -
Z D4

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

Križovatka
„Čierna
Voda“JA-VA -
Z D4

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

Križovatka
„Čierna
Voda“VA-CV2
- Z D4

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 3,50 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Križovatka
„Čierna
Voda“VA-JA -
Z III/5021

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

Križovatka
„Čierna
Voda“VA-ST -
Z III/5021

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

Križovatka
„Čierna Voda“
VA-CE

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 3,50 + Δš m 0,50 m - -

103 Križovatka
„Rača“6 - Z D4 - - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

Križovatka
„Rača“3 - Z D4 - - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

Križovatka
„Rača“5 - Z
II/502

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

Križovatka
„Rača“4 - Z
II/502

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Križovatka
„Rača“ 10
II/502

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

111 Preložka
cesty III/5021 v
km 1,363 D4 v
križovatke
„Čierna voda“

C 9,5/40 - 40 km/h 0,50 m - - 3,50 m 0,75 m - -

112-01 Miestna
komunikácia v
km 1,600 –
2,300 D4

C 9,5/50 - 50 km/h 0,50 m - - 3,50 m 0,75 m - -

112-02 Miestna
komunikácia v
km 2,300 –
2,400 D4

C 9,5/50 - 50 km/h 0,50 m - - 3,50 m 0,75 m - -

112-03 Miestna
komunikácia v
km 2,400 –
2,600 D4

C 9,5/50 - 50 km/h 0,50 m - - 3,50 m 0,75 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

113 Preložka
miestnej
komunikácie v
km 3,810 D4
do NPR Šúr

2L4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 1,5 m - - -

114 Preložka
poľnej cesty v
km 0,590 D4

2L4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 1,5 m - - -

115-01
Preložka cesty
II/502 v km
4,183 D4 v k.ú.
Svätý Jur

9,0/60 - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,0 m 0,50 m - -

115-01
Preložka cesty
II/502 v km
4,183 D4 v k.ú.
Svätý Jur

9,0/60 - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,0 m 0,50 m - -

115-02
Preložka cesty
II/502 v km
4,183 D4 v k.ú.
Svätý Jur

9,0/60 - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,0 m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

115-02
Preložka cesty
II/502 v km
4,183 D4 v k.ú.
Svätý Jur

9,0/60 - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 m 0,50 m - -

116-01
Preložka poľnej
cesty v km
4,400 D4 v k.ú.
Svätý Jur

P6/30 - 30 km/h 0,50 m - - 2,50 m - - -

116-02
Preložka poľnej
cesty v km
4,400 D4 v k.ú.
Vajnory

P6/30 - 30 km/h 0,50 m - - 2,50 m - - -
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Časť C – RÝCHLOSTNÁ CESTA R7 BRATISLAVA, PRIEVOZ – BRATISLAVA KETELEC

Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Rýchlostná
cesta R7 v km
0,0 - 0,9

R 24,5 R 24,5 80 km/h 1,50 m 3,50 m 0,25 m 7,00 m 2,75 m 3.00 -

Rýchlostná
cesta R7 v km
0,9 - 2,0

R 31,5 R 31,5 80 km/h 1,50 m 3,50 m 0,25 m 10,50 m 2,75 m 3.00 -

Rýchlostná
cesta R7 v km
2,0 - 6,3

R 31,5 R 31,5 100 km/h 1,50 m 3,50 m 0,25 m 10,50 m 2,75 m 3.00 -

MÚK Prievoz
A1 - - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,0 + Δš m 0,50 m - -

MÚK Prievoz
B1 - - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK Prievoz
B2 - - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK Prievoz
C2a - - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK Prievoz
C2b - - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

MÚK Prievoz
D1 - - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK Prievoz
D2 - - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK Prievoz
E - - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

MÚK Prievoz F - - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

MÚK Prievoz
G - - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

MÚK
Slovnaftská
VSLF1

- - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK
Slovnaftská
VSLF 2

- - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK
Slovnaftská
VSLF 3

- - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK
Slovnaftská
VSLF 4

- - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

MÚK Ketelec
D4 D4IB - - 60 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK Ketelec
D4 KKP - - 60 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,0 0+ Δš m 0,50 m - -

MÚK Ketelec
D4 D4BP - - 60 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MZK
Prístavná -
Slovnaftská

B1 MZ 20/50 STN 73 6110 50 0,75/1,5/3,5 0,25 0,25 3,50 0,50 2.00 2.00

MÚK
Prievoz prel.
vetvy
Bajkalská -
Prístavná

Vetva BP STN 73 6102 30 0,75/1,5 0,25 0,25 3,50 - - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

MÚK
Prievoz prel.
vetvy
Prístavná -
OK
Prístavný
most

Vetva SP-K STN 73 6102 30 0,75/1,50 0,25 0,25 3,50 - - -

MK pre ŽSR
Panonia

C3 MOK 6/30 STN 73 6110 30 0,50 - - 2,50 - - -

MK prístav C3 MOK 8/30 STN 73 6110 30 0,75 0,25 0,25 3.00 - - 2

Obratisko na
Slovnaftskej

- STN 73 6110 - 0,50 0,25 0,25 3.00 - - -

Preložka
MK
Slovnaftskej

C1 MOK 8/40 STN 73 6110 40 0,75 0,25 0,25 3.00 - - 3.00

Preložka
MK
Komárňansk
ej

C3 MOK 8/30 STN 73 6110 30 0,75 0,25 0,25 3.00 - - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Preložka
MK Lúčnej

C3 MOK 8/30 STN 73 6110 30 0,75 0,25 0,25 3.00 - - -

Preložka
MK Malé
Pálenisko

C3 MOK 7/30 STN 73 6110 30 0,50 - - 3.00 - - 2.00

Preložka
MK v km
1.610 -
2.480 R7

C1 MOK 8/30 STN 73 6110 30 0,75 0,25 0,25 3.00 - - -

Preložka
MK v km
4,270 -
4,510 R7

C1 MOK 8/30 STN 73 6110 30 0,75/2,5 0,25 0,25 3.00 - - 3.00

Poľná cesta
v km 5.450
R7

Pp 4/30 STN 73 6118 30 1,50 - - 3.00 - - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Preložka
poľnej cesty
v km 6,050
R7

P 6/30 STN 73 6118 30 1,50 - - 2,50 - - -

Preložka
cyklistickéh
o chodníka v
km 0.260 -
0.380
Prístavná -
Slovnaftská

- STN 73 6110 15 0,50 - - 1,50 - - -

Preložka
cyklistickéh
o chodníka v
km 0.280 -
0.750
Prístavná -
Slovnaftská

- STN 73 6110 15 0,50 - - 1,50 - - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Obchádzka
na
Slovnaftskej
ulici

MOK 9/30 STN 73 6110 30 0,75 0,25 0,25 3,50 - - -

Obchádzka
na MK pre
Prístav

MOK 7/30 STN 73 6110 30 0,50 - - 3,00 - - -

Obchádzka
na MK  v
km 4.300 R7

MOK 7/30 STN 73 6110 30 0,50 - - 3,00 - - -

Úprava krytu
vozoviek na
existujúcich
MK

- - - - - - - - - -
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Časť D – RÝCHLOSTNÁ CESTA R7 BRATISLAVA, KETELEC – DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Rýchlostná
cesta R7 R 31,5 R24,5 100 km/h 1,50 m 3,50 m 0,25 m 7,00 m 2,75 m 3 -

MÚK Dunajská
Lužná Vetva

BS - - 40/60 km/h 0,75 m - 0,25 m 5,50/7,00 + Δš
m 0,50 m - -

MÚK Dunajská
Lužná Vetva

DR - - 40/60 km/h 0,75 m - 0,25 m 5,50/7,00 + Δš
m 0,50 m - -

MÚK Dunajská
Lužná Vetva

SD - - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

MÚK Dunajská
Lužná Vetva
RB

- - 60 km/h 0,75 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -

Preložka cesty
I/63 v km 7,950
R7 v križovatke

Dunajská
Lužná

C 11,5/60 - 60 km/h 0,5 m - 0,25 m 3,50 m 1,75 m - -

Prístupová
cesta k horárni
Topoľové v km
1,236 R7

MOK 8/40 - 40 km/h 0,5 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Poľná cesta v
km 1,780 R7 P4/30 - 30 km/h 0,5 m - - 3,00 m - - -

Poľná cesta v
km 3,311 R7 P4/30 - 30 km/h 0,5 m - - 3,00 m - - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Preložka poľnej
cesty v km
4,707 R7

P6,5/50 - 50 km/h 0,50 m - - 2,75 m - - -

Hospodársky
zjazd na starej
hrádzi v km
5,170 R7

P4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 3,00 m - - -
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Časť E – RÝCHLOSTNÁ CESTA R7 DUNAJSKÁ LUŽNÁ - HOLICE

Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Rýchlostná
cesta R7 R 24,5 R 24,5 100 km/h 1,50 m 3,50 m 0,25 m 7,00 m 2,75 m 3 -

Križovatka
Šamorín V1 - - 60/40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Šamorín V2 - - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Šamorín V3 - - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Šamorín V4 - - 50 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Šamorín V5 - - 50 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Šamorín V6 - - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Šamorín V7 - - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Križovatka
Šamorín V8 - - 50 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,5+ Δš m 0,50 m - -

Preložka cesty
III/06323 v
km 16.500 R7
vľavo

C 7,5/60 - 70 km/h 0.50 m - 0.25 m 3.00 m 0.50 m - -

Nový
zjazd/nájazd - - 40 km/h 1.50 m 0,25 0.25 m 5,50 + Δš - - -

Okružná
križovatka na
ceste I/63 pri
obci Holice

C 12/60 - 80 km/h 0,75/1,50/2,25 0,25/1,50 0,25 m
3,50/4,00/

6,50
- / 1,75 m - 2,25 / -

Preložka cesty
II/503 v
križovatke
Šamorín

C 9,5/70 - 70 km/h 0,50 m - - 3,50 m 0,75 m - -

Preložka cesty
III/0638 v
križovatke
Šamorín

C 7,5/70 - 70 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -



51

Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Preložka cesty
III/06311 v km
7.499 R7

C 7,5/70 - 70 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Preložka cesty
III/06313 v km
10.908 R7

C 7,5/50 - 50 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Preložka cesty
III/06317 v km
12.099 R7

C 7,5/70 - 70 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Preložka cesty
III/06316 v km
13.154 R7

C 7,5/70 - 70 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Preložka cesty
III/06323 v km
16.500 R7
vľavo

C 7,5/70 - 70 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Preložka cesty
III/06324 v
križovatke
Holice

C 9,5/60 - 60 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,50 m 0,75 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Rameno
okružnej
križovatky na
ceste III/06319

- - - 0,50 m - - 7,00 m 0,50 m - 2,25

Preložka poľnej
cesty v km
3.265 R7

C 7,5/70 - 70 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Preložka poľnej
cesty v
križovatke
Šamorín

P7/30 - 30 km/h 0,50 m - - 3,00 m - - -

Preložka poľnej
cesty v km
5.793 R7

P7/50 - 50 km/h 0,50 m - - 3,00 m - - -

Preložka poľnej
cesty v km
8.950 R7

P7/30 - 30 km/h 0,50 m - - 3,00 m - - -

Preložka poľnej
cesty v km
9.049 R7
vpravo

P4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 3,00 m - - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Preložka poľnej
cesty v km
15.235 R7

P7/30 - 30 km/h 0,50 m - - 3,00 m - - -
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Časť F – PRELOŽKY CESTY II/572 – V PREDĹŽENÍ GALVÁNIHO ULICE A DIAĽNICA D4 MOST PRI BRATISLAVE

Názov cesty Primárna
trieda
cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75/0,
5 bez zvodidiel

alebo
e+1,0=1,5/1,25
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Cesta II triedy č.
572 C11,25/100 - 100 km/h 1,50 m - 0,25 m 3,50 m 1,75 m - -

Kolektor K1 C9/60 - 60 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,50 m 0,50 m - -

Kolektor K2 C9/60 - 60 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,50 m 0,50 m - -

Križovatka
Podunajské
Biskupice L8 - Z
D4

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Podunajské
Biskupice L12 - Z
D4

- - 30 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Podunajské
Biskupice L4 - Z
D4

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00+ Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda
cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75/0,
5 bez zvodidiel

alebo
e+1,0=1,5/1,25
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Križovatka
Podunajské
Biskupice L10 - Z
D4

- - 35 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Podunajské
Biskupice L7 - Z
II/572

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Podunajské
Biskupice L3 - Z
II/572

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Podunajské
Biskupice L9 - Z
II/572

- - 35 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Podunajské
Biskupice L11 - Z
II/572

- - 35 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka Most
pri Bratislave
(Vetva Most-1)

C11,25/60 - 60 km/h 0,75 m - 0,25 m 3,50 m 1,75/1,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda
cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75/0,
5 bez zvodidiel

alebo
e+1,0=1,5/1,25
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Križovatka Most
pri Bratislave
(Vetva Most-2)

C7,5/60 - 60 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Poľná cesta v km
1,384 P4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 3,00 m - - -

Obchádzková
komunikácia na
II/572 vetva Trasa-
1

C7,5/30 - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m 3,00 m 0,25 m - -

Obchádzková
komunikácia na
II/572 vetva Trasa-
2

C7,5/30 - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m 3,00 m 0,25 m - -

Cesta II triedy č.
572 C11,25/100 - 100 km/h 1,50 m - 0,25 m 3,50 m 1,75 m - -

Vetva OK-1 C11,25/60 - 60 km/h 0,75 m - 0,25 m 3,50 m 1,75 m - -

Okružná križovatka - - - 1,50 m - 0,25 m 4,50 m 0,50 m - 2,50

Vetva OK-2 C7,5/60 - 60 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Križovatka
Vrakuňa (Vetva
Vrak-1)

C11,25/60 - 60 km/h 0,75 m - 0,25 m 3,50 m 1,75 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda
cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75/0,
5 bez zvodidiel

alebo
e+1,0=1,5/1,25
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Križovatka
Vrakuňa (Vetva
Vrak-2)

C7,5/60 - 60 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Obchádzka na ceste
II/572 Trasa-1 C7,5/30 - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m 3,00 m 0,25 m - -

Obchádzka na ceste
II/572 Trasa-2 C7,5/30 - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m 3,00 m 0,25 m - -

Obchádzka na ceste
III/06359 C7,5/30 - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m 3,00 m 0,25 m - -

poznámky k tabuľke 1.1: Informácie o ceste
1. Návrhová rýchlosť podľa Normy alebo ako je uvedené – platí vyššia hodnota,

2. Minimálna šírka nespevnenej krajnice je vrátane prípadných chodníkov, kde je požadované

3. e = vzdialenosť medzi zvodidlom / smerovým stĺpikom a vonkajšou hranou spevnenej krajnice

4. Δš = rozšírenie v oblúku.
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1.1.7 Horizontálne vedenie

1.1.7.1 Návrh horizontálneho vedenia má zabezpečiť bezpečné a plynulé vedenie
trasy.

1.1.8 Vertikálne vedenie

1.1.8.1 Návrh vertikálneho vedenia má:

(a) zabezpečiť bezpečné a plynulé vedenie trasy; a

(b) zabezpečiť voľnú výšku mostov, podjazdov alebo presýpaných mostných
konštrukcií v súlade s Normami a Prílohou č. 18 Zmluvy.

1.1.9 Návrh križovatiek

1.1.9.1 Návrh križovatiek a križovaní zaručí dostatočnú kapacitu v súlade s
Normami.

1.1.9.2 Použitie metodológie a akékoľvek dopravné údaje používané v návrhu
podliehajú schváleniu Nezávislým dozorom pred začiatkom prác na návrhu.

1.2 Oplotenie, environmentálne bariéry a hranice

1.2.1 Všeobecne

1.2.1.1 Počas realizácie Prác bude zabezpečené oplotenie v súlade s týmto článkom
1.2. prílohy 1 k Prílohe č. 2 Zmluvy. Akékoľvek poškodenie alebo porušenie
oplotenia bude okamžite opravené tak, aby miesta na Stavenisku a
Osobitných pozemkoch boli chránené až do momentu dokončenia trvalého
oplotenia.

1.2.2 Dočasné oplotenie

1.2.2.1 Koncesionár zabezpečí a/alebo postaví dočasné oplotenie v súlade s Právnymi
predpismi.

1.2.3 Trvalé oplotenie, zábrany a medzníky

1.2.3.1 Medzníky Projektovej cestnej komunikácie zabezpečí Koncesionár v súlade
s Normami alebo ako je uvedené v Poskytnutých údajoch a schválené
Nezávislým dozorom. Medzníky budú postavené minimálne 600 mm od
hrany zemného násypu alebo odvodňovacej priekopy. Medzníky nie sú
požadované na miestach, kde bude zabezpečené trvalé oplotenie.

1.2.3.2 Trvalé oplotenie bude Koncesionárom zabezpečené v súlade s Normami a na
miestach ako je indikované v Poskytnutých údajoch a odsúhlasené
Nezávislým dozorom. Oplotenie bude inštalované minimálne 600 mm od
hrany násypu alebo odvodňovacej priekopy.

1.2.3.3 Clony proti osvetleniu vozidlami budú Koncesionárom zabezpečené v súlade
s Normami a na miestach ako je indikované v Poskytnutých údajoch a
odsúhlasené Nezávislým dozorom.

1.2.3.4 Trvalé oplotenie bude mať plynulý vertikálny profil, bez ostrých zlomov.

1.2.3.5 Existujúce oplotenie, ktoré sa Prácami poškodí, bude obnovené, dokončené
alebo opravené tak, aby sa dalo napojiť na nové oplotenie.
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1.2.3.6 Primerané oplotenie a/alebo protihlukové steny zabezpečí Koncesionár aj na
miestach, ktoré si to vyžadujú pre splnenie požiadaviek zmiernenia vplyvov
na životné prostredie, ako je uvedené v hodnotení vplyvov na životné
prostredie (EIA), Existujúcich územných rozhodnutiach, Existujúcich
stavebných povoleniach alebo hodnotení vplyvov na systém Natura 2000,
podľa toho, čo má prednosť. Takéto oplotenie a/alebo hluková stena musí byť
v súlade s Normami a s Prílohou č. 2 Zmluvy.

1.2.4 Dielce pre oplotenie, bariéry a brány pre trvalé Práce

Dielce a komponenty používané v oplotení a bránach musia byť v súlade s Normami.

1.2.5 Stavanie plotov a bariér pre trvalé Práce

(a) Oplotenie a bariéry budú postavené tak, aby sa zabezpečilo plynulé pôdorysné aj
výškové vedenie, pričom bude sledovať približne úroveň terénu. Ak je povrch
nerovný alebo vlnitý, budú zabezpečené ďalšie stĺpy, koly a zemné kotvy tak, aby sa
zaručilo, že spodná línia nestúpne viac ako 50 milimetrov nad povrch,

(b) Oplotenie bude esteticky a efektívne pripojené na existujúce oplotenie, mosty alebo
steny a zábradlia tak, aby sa zabezpečila minimálna možná medzera, ktorá zabráni
vstupu zajacov a väčších cicavcov,

(c) Pozdĺž oplotenia bude odstránená vegetácia a prekážky tak, aby bolo možné
oplotenie postaviť,

(d) Oplotenie navrhovanej Projektovej cestnej komunikácie začne na koncových
stĺpoch, Nebude pokračovaním existujúceho vedenia.

1.2.6 Brány pre trvalé Práce

Brány pre Projektovú cestnú komunikáciu budú zabezpečené Koncesionárom v súlade
s Normami alebo ako je uvedené v Poskytnutých údajoch. Budú rozmiestnené podľa potreby
tak, aby umožnili peší prístup pre účely prehliadky údržby.

1.3 Záchytné bezpečnostné zariadenia

1.3.1 Táto časť stanovuje štandard návrhu, výstavbu a materiál zvodidiel, vrátane plne oceľových a
betónových, spolu so zábradlím pre chodcov.

1.3.2 Typ zvodidla alebo zábradlia, jeho umiestnenie a podrobnosti stavby budú uvedené
v Projektovej dokumentácii. Úroveň zachytenia, typ zvodidla alebo zábradlia a ich
umiestnenie budú zvolené podľa Noriem.

1.3.3 Navrhnuté a použité môžu byť iba zvodidlá schválené Príslušnou inštitúciou v súlade s
Normami. Iné typy bezpečnostného zábradlia je možné použiť iba pokiaľ sa zhodujú
s Normami.

1.3.4 Okrem kritérií pre zvodidlá stanovených v Normách a v tejto časti Koncesionár vykoná
hodnotenie rizík, aby identifikoval miesta, kde je potrebné zabezpečiť zvodidlá alebo
zábradlia.

1.3.5 Konštrukčné prvky systémov zvodidiel alebo zábradlí sa musia zhodovať so schválenou
dokumentáciou výrobcu.

1.3.6 Smerové a výškové vedenie zvodidiel a zábradlí musí byť priebežné a bez prerušenia v súlade
s Normami.
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1.3.7 Prerušenie hlavných zvodidiel kratšie ako 100 metrov nie je povolené, s výnimkou prístupov,
kedy je potrebné na oboch stranách prístupu zabezpečiť zakončenie zvodidla.

1.3.8 V miestach, kde sa vedľa rýchlostnej cesty majú zrealizovať spevnené zemné konštrukcie
alebo zárubné múry z prefabrikátov, uchytávanie zvodidiel do týchto prefabrikátov nie je
povolené.

1.4 Odvodňovacie zariadenia, chráničky pre inžinierske siete a dodávky vody

1.4.1 Odvodňovacie zariadenia všeobecne

1.4.1.1 Táto časť platí pre odvodnenie ciest kanalizáciou, odvodňovacími
tvarovkami, spevnenými priekopami, rigolmi, ako aj odvodnením cestných
mostov. Nevzťahuje sa na odvodňovacie potrubia verejných sietí.

1.4.1.2 Odvodnenie bude zabezpečené v súlade s Normami.

1.4.1.3 Navrhnuté a použité budú iba materiály a produkty schválené Príslušnou
inštitúciou a zodpovedajúce Normám.

1.4.1.4 Pred začiatkom prác Koncesionár upovedomí Príslušné inštitúcie.

1.4.1.5 Koncesionár bude informovať Príslušné inštitúcie a dodrží ich požiadavky.

1.4.1.6 Návrh odvodnenia diela zohľadní celú sieť (proti prúdu aj po prúde), na ktorú
má vplyv.

1.4.1.7 V rámci povrchu jazdného pruhu diaľnice alebo rýchlostnej cesty nie sú
povolené poklopy šácht alebo uličných vpustí pokiaľ to nie je povolené
Príslušnou inštitúciou.

1.4.1.8 V miestach s nadbytkom podzemnej vody Koncesionár zabezpečí potrebné
opatrenia. Tieto opatrenia budú zohľadnené v Projektovej dokumentácii a po
ukončení Prác Koncesionár dodá potrebné skúšky a atesty

1.4.1.9 Koncesionár zrealizuje prerušené odvodnenie územia, priekop a súkromných
vyústení do odvodňovacieho systému cesty alebo do vhodného alternatívneho
odvodňovacieho systému po získaní súhlasu príslušných vlastníkov s
navrhovaným riešením.

1.4.1.10 Koncesionár zabezpečí, aby nedochádzalo k naplavovaniu, erózii podložia
alebo znečisťovaniu potokov alebo vodných tokov a Koncesionár nenaruší
dodávku a kvalitu zdroja podzemnej vody. Ak je to potrebné, budú zriadené
usadzovacie nádrže na odstránenie bahna a iných znečistení z vody pred jej
vypustením do vodných tokov. Odpadové látky súvisiace s dielom sa nesmú
dostať do vodných tokov a budú prijaté všetky opatrenia zamedzujúce
rozliatiu pohonných hmôt alebo iných roztokov.

1.4.1.11 Okolie zárezov, ktorých päta leží pod ustálenou hladinou podzemnej vody sa
bude monitorovať v prípade Chránenej krajinnej oblasti v trojtýždňovej
frekvencii pred, počas a jeden rok po Dobe výstavby a v ostatných prípadoch
v polročnej frekvencii pred, počas a jeden rok po Dobe výstavby.

1.4.1.12 Koncesionár bude monitorovať kvalitu podzemných vôd tak, aby zaručil
splnenie všetkých požiadaviek Verejného obstarávateľa na Práce.

1.4.1.13 Návrh a špecifikácie primeraného systému čistenia bežného odtoku budú
závisieť od návrhu odvodňovacieho systému cesty; v oblastiach s



61

nechránenou zavodnenou vrstvou bude Koncesionár musieť vykonať
špecifické zhodnotenie potenciálneho vplyvu bežného odtoku na zavodnenú
vrstvu a navrhnúť odvodňovací systém, ktorý zamedzí výrazným
nepriaznivým vplyvom na zavodnenú vrstvu.

1.4.1.14 Koncesionár pripraví a zavedie havarijný plán na riešenie náhodne rozliatych
látok.

1.4.1.15 Ak sa majú preložiť alebo zlikvidovať existujúce vodné toky, budú prevedené
potrubím do najbližšieho vodného toku a potrubie bude mať minimálne
priemer 300 milimetrov.

1.4.1.16 Podľa požiadaviek budú zabezpečené vhodné sedimentačné a záchytné
systémy zamerané na zachytávanie pevných a pridružených kontaminantov
(uhľovodíky a kovy) vrátane sedimentačných nádrží, nádrží a lapačov
splavenín rôzneho tvaru umiestnených v blízkosti a na spodku odvodňovanej
oblasti vozovky; v prípade potreby môžu byť zabezpečené kombinované
filtračné odtoky (filtračné drenáže).

1.4.1.17 Systémy odvodnenia vrátane systému čistenia vôd Projektovej cestnej
komunikácie a Vyvolaných úprav budú oddelené.

1.4.2 Existujúce odvodnenie

1.4.2.1 Všetky existujúce potrubia do 1 metra pod pláňou rýchlostnej cesty, ktoré
stratia význam, budú vykopané alebo odstránené zo Staveniska a Osobitných
pozemkov alebo vyplnené.

1.4.2.2 Všetky existujúce potrubia viac ako 1 meter pod pláňou a s priemerom nad
375 milimetrov, ktoré sa stanú nepotrebnými a pokiaľ nebudú odstránené
budú kompletne vyplnené schváleným výplňovým materiálom.

1.4.2.3 Koncesionár zachová všetky existujúce kanalizácie splaškovej a povrchovej
vody až do momentu inštalácie a spustenia permanentného odvodnenia diela,
vrátane jeho napojenia na schválené výpustné objekty. V každom prípade je
potrebné zachovať profil povrchu, aby bolo možné povrchovú vodu odvádzať
efektívne a priamo do najbližšieho výpustného objektu, a aby sa zamedzilo
penetrácii vody do alebo pod existujúci spevnený povrch.

1.4.2.4 Existujúce odvodňovacie potrubia zakomponované v diele budú prepláchnuté
a vyčistené od nečistôt a všetky opravy musia spĺňať požiadavky projektovej
dokumentácie.

1.4.3 Výpustné objekty

1.4.3.1 Návrh výpustných objektov, ktoré Koncesionár navrhne musí predstavovať
minimálne narušenie koncových užívateľov a musí splniť požiadavky
Príslušných inštitúcií. Koncesionár nebude odvádzať vodu zo Staveniska a
Osobitných pozemkov, či už dočasne alebo trvalo, pokiaľ nedošlo ku
konzultácii so zainteresovanými stranami a osobami a ku konzultácii a
splneniu požiadaviek Príslušných inštitúcií.

1.4.4 Znečisťovanie a ochrana vodných tokov

1.4.4.1 Koncesionár navrhne odvodňovací systém a rozmiestni výpusty tak, aby
zabezpečil, že odtok vody z vozovky (v prípade náhodného rozliatia látok)
nespôsobuje neprijateľné znečistenie vôd; zvláštnu pozornosť bude venovať
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vplyvu odtekajúcej vody na rozpustné (napr. rozpustená meď) a nerozpustné
(napr. naplavené pevné a ropné látky) znečisťujúce látky.

1.4.4.2 Pre každý výpust zrealizuje Koncesionár osobitné hodnotenie potenciálneho
vplyvu bežného odtoku na vodné toky a navrhne systém čistenia, ktorý
zamedzí výrazným nepriaznivým vplyvom na vodné toky a/alebo citlivé
habitaty, mokrade, ktoré existujú v okolí vodného toku.

1.4.4.3 Odvodňovacie systémy budú navrhnuté tak, aby sa zabránilo riziku
znečistenia náhodne rozliatymi látkami a zabezpečilo odstránenie významnej
časti naplavených pevných látok a iných kontaminantov.

1.4.4.4 Kombinované riziko vyliatia látok z vyústenia a následného znečistenia vody
nesmie prekročiť hodnotu jedného prípadu za 100 rokov  (plus alebo mínus
10 percent).

1.4.4.5 Pokiaľ nebude dohodnuté inak s Príslušnými inštitúciami, všetky zariadenia
na kontrolu alebo obmedzenie znečistenia budú obsahovať opatrenia na úplné
odizolovanie odvodňovacieho systému diaľnice alebo rýchlostnej cesty od
vodných tokov, do ktorých je voda odvádzaná a budú obsahovať primerané
zariadenia pre prístup, údržbu a vyprázdňovanie za použitia bežných sacích
cisterien alebo vhodných čerpacích zariadení. Bez ohľadu na vypočítané
riziko znečistenia, žiaden výstup do vodného toku nesmie byť zrealizovaný
tak, aby sa nedala zabezpečiť efektívnosť havarijných plánov pri zamedzení
šírenia náhodného znečistenia iných vodných tokov uhľovodíkmi.

1.4.4.6 Návrh zariadení na kontrolu znečistenia musí spĺňať požiadavky Príslušných
inštitúcií. Koncesionár bude konzultovať s Príslušnými inštitúciami a dodrží
ich požiadavky s ohľadom na časový plán svojich aktivít v a v okolí
kontrolovaných vodných zdrojov.

1.4.4.7 Pokiaľ nebude s Príslušnými inštitúciami dohodnuté inak, v oblastiach, kde
riziko vážneho znečistenia presahuje 1 prípad za 100 rokov, bude potrebné
použiť zmierňujúce prostriedky. Lapače ropných látok schopné zachytiť
rozliatu cisternu budú inštalované pri výpustných objektoch kanalizácie pre
zníženie rizika vážneho znečistenia vodného zdroja pod hodnotu jedného
prípadu za 100 rokov. Pokiaľ nebude s Príslušnými inštitúciami dohodnuté
inak, pri týchto výpustných objektoch budú zriadené sedimentačné nádrže s
kontrolovaným výtokom alebo alternatívne systémy zabezpečujúce
ekvivalentnú úroveň čistenia. Zabezpečí sa tým zvýšená úroveň zachytenia
odtekajúcej vody pred jej vypustením do vodného toku, čím sa zabezpečí
dlhší reakčný čas v prípade incidentu.

1.4.4.8 Koncesionár bude informovať o prácach dočasného križovania riek alebo
vodných tokov Príslušné inštitúcie a dodrží ich požiadavky.

1.4.4.9 Koncesionár bude informovať Príslušné inštitúcie ohľadom monitorovania
kvality vôd počas prác, ktoré môžu ovplyvniť vodné toky a dodrží ich
požiadavky.

1.4.5 Pretláčanie odvodňovacieho potrubia

1.4.5.1 Ak Koncesionár potrebuje pretláčať odvodňovacie potrubie, bude inštalované
s presnosťou plus/mínus 75 milimetrov od navrhovanej horizontálnej
a vertikálnej úrovne.
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1.4.6 Chráničky pre inžinierske siete

1.4.6.1 Všetky chráničky pre inžinierske siete budú mať nad sebou umiestnenú
signálnu fóliu, ktorá zabezpečí ich jednoduchšiu lokalizáciu v budúcnosti a
budú vybavené 45° kolenami s presahmi na oboch koncoch tak, aby bol
zabezpečený prístup v hĺbke 0,5 metra pod dokončenou úrovňou terénu.
Prázdne chráničky budú obsahovať zaťahovacie drôty a zátky.

1.4.6.2 Všetky chráničky križujúce rýchlostnú cestu majú 0,3 metra x 0,3 metra
referenčné betónové označujúce dosky umiestnené priamo nad koncami
chráničiek.

1.4.6.3 Ak sú v súvislosti s odbočkami sietí prebiehajúcimi popod rýchlostnú cestu
potrebné chráničky. Koncesionár to prerokuje s Príslušnými inštitúciami a
dodrží ich požiadavky s ohľadom na takéto zabezpečenie.

1.5 Vozovka

1.5.1 Návrh vozovky pre Projektovú cestnú komunikáciu

1.5.1.1 Projektová cestná komunikácia je definovaná v Prílohe č. 1 Zmluvy.

1.5.1.2 Koncesionár zodpovedá za zhodnotenie dopravného zaťaženia pre účely
návrhu vozovky pre Projektovú cestnú komunikáciu.

1.5.1.3 Návrh konštrukcie vozovky musí byť v súlade s Normami.

1.5.1.4 Koncesionár môže pre účely vozovky použiť aj alternatívne normy pre návrh
vozovky k Normám alebo existujúcim povoleniach. Ak Koncesionár zamýšľa
použiť alternatívne normy musí žiadať a získať povolenie.

1.5.1.5 Konštrukcia vozovky musí zabezpečiť životnosť v súlade s Normami
a Projektom vrátane podmienok spätného odovzdania.

1.5.1.6 Koncesionár prerokuje s Príslušnými inštitúciami pripojenia na diaľnicu alebo
rýchlostnú cestu a dodrží požiadavky na ne kladené Príslušnými inštitúciami.

1.5.1.7 Koncesionár zodpovedá za kontrolu primeranosti navrhovaných opatrení na
znižovanie hlučnosti a za zabezpečenie primeranej ochrany pred hlučnosťou,
ktorá zodpovedá použitému povrchu.

1.5.1.8 Do úvahy budú vzaté špeciálne požiadavky vozovky ohľadom systému
váženia za pohybu v článku 5.3.3.prílohy č.1 k Prílohe č. 2  Zmluvy.

1.5.2 Návrh vozovky pre vyvolané úpravy

1.5.2.1 Koncesionár navrhne všetky cesty iné, ako je Projektová cestná komunikácia
podľa Noriem.

1.5.2.2 Ak je súčasťou Prác stavba existujúcej vozovky, zhodnotí sa jej Zostatková
životnosť a výstavba celej vozovky zabezpečí navrhovanú životnosť rovnú
novej vozovke v súlade s Normami.  Životnosť návrhu sa počíta od dátumu
vydania Predčasného užívania.

1.5.2.3 Koncesionár prerokuje s Príslušnými inštitúciami všetky pripojenia na
diaľnicu a rýchlostnú komunikáciu a dodrží požiadavky na ne kladené.

1.6 Obrubníky, chodníky, spevnené plochy
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1.6.1 Požiadavky na obrubníky ciest budú podľa informácií, ale nie výlučne iba tých uvedených v
Tabuľke 1.1 a v súlade s Normami a Prílohou č. 18 Zmluvy.

1.7 Zvislé a vodorovné dopravné značky

1.7.1 Dopravné značenie bude zodpovedať Normám.

1.7.2 Dopravné značky budú rozmiestnené v súlade s Normami a po schválení PZ SR a Príslušnými
inštitúciami.

1.7.3 Smerové značky budú zabezpečené v súlade s Normami. Všetky smerové značky budú
odsúhlasené Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Krajskými
riaditeľstvami PZ SR a ostatnými Príslušnými inštitúciami ako súčasť získania Stavebného
povolenia, Predčasného užívania a Kolaudačného rozhodnutia.

1.8 Dodávka energie

1.8.1 Projektová cestná komunikácia a iné Vyvolané úpravy budú mať zabezpečenú stálu dodávku
energie podľa potreby a v súlade s platnými predpismi o elektrických inštaláciách.

1.8.2 Dodávka energie pre Projektovú cestnú komunikáciu bude oddelená pre jednotlivých
správcov.

1.9 Osvetlenie cesty

1.9.1 Osvetlenie cesty bude zabezpečené v súlade s Normami a podľa požiadaviek špecifikovaných
v Existujúcej dokumentácii a v Prílohe č. 18 Zmluvy.

1.9.2 Osvetlenie cesty bude okrem iného požadované v nasledujúcich miestach:

(a) Podľa špecifikácií v Existujúcej dokumentácii,

(b) Odpočívadlá,

(c) Strediská správy a údržby, a

(d) akékoľvek Vyvolané úpravy, ktorých existujúce osvetlenie bude ovplyvnené
– prekládka osvetlenia.

1.9.3 Akékoľvek prerušenie  osvetlenia kratšie ako 200 metrov bude mať osvetlenie inštalované
tak, aby sa predišlo náhlym prechodom z tmy do svetla a naopak.

1.9.4 Výška pripevnenia a typy osvetľovacích stĺpov, vrátane inštalácie svetiel, bude v súlade
s Normami a podľa dohody s Príslušnými inštitúciami.

1.9.5 Návrh osvetlenia musí minimalizovať ožiarenie a znečistenie svetlom použitím kompaktných
vysokotlakových sodíkových svetiel a svietidiel s plochým sklom, ktoré budú mať
konfiguráciu s plne odrezaným výstupom svetla, ktorá nevyžaruje žiadne svetlo nad
horizontálnou rovinou svetla.

1.9.6 Koncesionár doplní osvetlenie ciest Vyvolaných úprav na základe písomného nariadenia
Príslušnej inštitúcie.

1.9.7 Koncesionár prerokuje s Príslušnými inštitúciami označenie stĺpov osvetlenia a dodrží všetky
požiadavky.

1.9.8 Kabeláž pre a medzi stĺpmi osvetlenia bude spĺňať požiadavky Príslušných inštitúcií.

1.10 Potrubia organizácií pre budúce použitie
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1.10.1 Koncesionár dodrží požiadavky Príslušných inštitúcií na umiestnenie potrubí a inštalačných
komôr v súlade s Prílohou č.2 a Prílohou č. 18 Zmluvy.

1.11 Zariadenia pre cyklistov

1.11.1 Ak je tak uvedené, zariadenia pre cyklistov budú zabezpečené podľa potreby a v súlade s
Normami.

1.12 Dočasné stavby

1.12.1 Po dokončení diela Koncesionár odstráni zo Staveniska všetky dočasné stavby. V prípade, že
by sa tým porušili trvalé Práce, dočasné stavby môžu zostať na mieste za podmienky, že
všetky časti budú v minimálnej hĺbke 1,5 m pod úrovňou terénu a súčasne je v priestore
trvalého záberu.

2. Mosty, podjazdy alebo presýpané mostné konštrukcie, oporné a zárubne
múry atď.

2.1 Rozmiestnenie mostov

2.1.1 Rozmiestnenie mostov, ktoré má Koncesionár navrhnúť a postaviť musí byť v súlade
s Prílohou č. 2, Prílohou č. 18 Zmluvy a takisto požiadavkami Príslušných inštitúcií. Návrh
diela si môže vyžadovať ďalšie mosty, podjazdy alebo presýpané mostné konštrukcie atď., na
ktoré sa budú vzťahovať požiadavky Zmluvy.

2.1.2 Koncesionár zodpovedá za návrh a výstavbu všetkých mostov, podjazdov alebo presýpaných
mostných konštrukcií atď.

2.2 Všeobecné požiadavky na mosty

2.2.1 Koncesionár zabezpečí nasledujúce:

(a) Návrh všetkých mostov, podjazdov, presýpaných mostných konštrukcií bude v súlade
s Prílohou č. 18 Zmluvy, s Normami, požiadavkami na zaťažovaciu triedu, úroveň
zadržania zvodidla, voľnú výšku a šírku, bude v súlade s príslušnými normami
vzhľadom na kategóriu cesty a bude vo všetkých prípadoch schválený v rámci Procesu
návrhu a povoľovania podľa Prílohy č. 7,

(b) Všetky mosty, podjazdy alebo presýpané mostné konštrukcie ponad vodné toky budú
navrhnuté tak, aby odolali 100-ročnej vode a maximálne povolené rýchlosti toku budú
odsúhlasené s Príslušnými inštitúciami,

(c) Voľná výška mostov, podjazdov alebo presýpaných mostných konštrukcií nad hladinou
100-ročnej vody bude v súlade s Normami alebo podľa dohody s Príslušnými
inštitúciami,

(d) Mosty, podjazdy, presýpané mostné konštrukcie atď. musia spĺňať všetky ďalšie
príslušné požiadavky Verejného obstarávateľa, ktoré sú definované aj v Prílohe č. 18
Zmluvy.

2.2.2 Koncesionár dopracuje projektovú dokumentáciu, aby bola v súlade s požiadavkami tohto
dokumentu alebo vypracuje nový návrh, aby sa zaručil súlad s týmto dokumentom.

2.3 Únosnosť
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2.3.1 Požiadavky na návrhové zaťaženie všetkých mostov, podjazdov alebo presýpaných mostných
konštrukcií bude v súlade so Slovenskými technickými normami a touto Zmluvou vrátane
všetkých jej Príloh.

2.3.2 Mostné opory, podpery a základy budú navrhnuté tak, aby odolali vplyvu  kolíznej záťaže v
súlade s Normami.

2.4 Voľná výška

2.4.1 V súlade s Normami bude do Dátumu uplynutia Zmluvy zabezpečená a zachovaná minimálna
voľná výška na mostoch, podjazdoch alebo presýpaných mostných konštrukcií.

2.5 Prierez cesty na mostoch, podjazdoch a presýpaných mostných konštrukciách

2.5.1 Priečne rezy na všetkých mostoch, podjazdoch a presýpaných mostných konštrukcií budú
riešené v súlade s STN 73 6201, Vzorovými listami mostov /VL4/, Technických predpisov,
s výnimkou prípadov iných riešení odsúhlasených Príslušnými inštitúciami. Všetky krajnice
na cestných mostoch, podjazdoch budú mať spevnený povrch.

2.5.2 Celá šírka vozovky na všetkých cestných mostoch a podjazdoch bude spevnená (vrátane
núdzového pruhu a spevnenej krajnice).

2.6 Záchytné bezpečnostné zariadenia

2.6.1 Typ a výška záchytného bezpečnostného zariadenia  pre každý most bude v súlade
s Normami, Prílohou č. 18 Zmluvy a bude spĺňať požiadavky Príslušnej inštitúcie.

2.7 Konštrukcia a jej povrch

2.7.1 Cieľom je vytvoriť dojem štíhlych mostov, podjazdov a presýpaných mostných konštrukcií s
čistými líniami, ktoré budú mať vysoko kvalitné povrchy na viditeľných miestach.

2.7.2 Podpery majú vyzerať štíhlo. Prierez podpery musí byť taký, aby sa približovaním k mostu
postupne vytvoril zaujímavý tvar. Detail podpery nenaruší estetickú líniu hrany mostovky.

2.7.3 Mosty budú navrhované tak, aby bola zachovaná proporcionalita rozpätí mostných polí a ich
výšky nad terénom, berúc do úvahy prekážky pod mostom a topografiu terénu.

2.7.4 Oporné múry v zárezoch sú výrazným prvkom, ktorý je viditeľný z hlavnej trasy, bočných
ciest a/alebo bezprostredného okolia. Tvar a vzhľad múrov musia byť integrované s krajinou
tak, aby prechod z bočného svahu do oporného múru a naspäť bol postupný.

2.7.5 V prípade umiestnenia podpier v strednom deliacom páse, je potrebné brať do úvahy
bezpečnosť pracovníkov vykonávajúcich prehliadky a údržby. Toto je dôležité hlavne v
takých prípadoch, kde je šírka stredného deliaceho pásu menšia ako 5,5 m.

2.7.6 Pohľadová plocha rímsových prefabrikátov bude mať  vysokokvalitný hladký povrch.

2.7.7 Na vhodných miestach a tam, kde to požiadavky Noriem umožňujú, by mali byť umožnené
výhľady z mosta na prvky okolitej krajiny, napríklad na údolia riek. V takomto prípade by sa
mali použiť zábradlia, ktoré nebudú príliš obmedzovať výhľady.

2.7.8 Ak je to možné, svahy násypov by mali mať postupný sklon podľa stability svahu tak, aby sa
lepšie zakomponovali do okolitej krajiny a umožnili výsadbu na svahoch násypu.

2.7.9 Povrchy z nevystuženého betónu nebudú akceptované pre veľké exponované vertikálne
betónové plochy, s výnimkou vertikálnych betónových plôch na prístupových cestách
podjazdov.
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2.7.10 Všetky exponované betónové plochy na miestach ľahko prístupných verejnosti budú natreté
anti-grafity náterom do výšky min. 3 m. Opory musia byť navrhnuté s prístupom pre ich
údržbu.

2.7.11 Stabilizácia ložísk oceľových mostov (ak sa používajú) sa obmedzuje iba na miesta ložísk.
Viditeľné montované spoje medzi časťami na vonkajšej strane nosníka budú minimalizované.

2.7.12 Zvýšené rímsy na mostovke budú pokračovať po koniec akéhokoľvek oporného múru
paralelného s vozovkou. Pochôdzné časti rímsy budú vyrobené z betónu so zdrsnenou
povrchovou úpravou alebo s povrchovou úpravou chodníkov.

2.7.13 Exponované pohľadové plochy hornej stavby budú mať jednotný vzhľad po celej dĺžke.

2.7.14 Svahy so sklonmi 1:1,5 a väčšími, pod mostmi a inými podobnými prvkami, na ktorých sa
neudrží vegetácia, budú spevnené, keď nie je uvedené inak v požiadavkách zo správy EIA.
Takúto spevnenú plochu nebude možné odstrániť bez strojných zariadení.

2.7.15 Tvar a vzhľad múrov budú integrované s násypom tak, aby bol prechod zo svahu do oporného
múru a späť postupný. Toto je možné dosiahnuť postupným znižovaním výšky múru od bodu
s maximálnou výškou alebo zatočením koncov múrov z dôvodu napojenia na bočný svah.

2.7.16 Ak je k dispozícii priestor pred múrom, bude zatrávnený, čím sa zjemní vzhľad múru.

2.8 Odvodnenie a chráničky káblov

2.8.1 Ak nie je inak dohodnuté s Príslušnými inštitúciami, kanalizácia nemá pokračovať cez
mostný objekt.

2.8.2 Odvodňovacie systémy povrchovej vody z mostov musia byť naprojektované tak, aby voda
nemohla padať priamo z mostného zvršku na vozovku pod mostom. Môžu sa použiť uzavreté
odvodňovacie systémy so zariadeniami na čistenie potrubia a ostatnú potrebnú údržbu, alebo
otvorené odvodňovacie systémy vo forme pozdĺžnych žľabov.

2.8.3 Všetky mostné opory, podzemné podchody/podjazdy, presýpané mostné konštrukcie
a oporné steny musia byť vybavené odvodňovacím systémom s dostatočným sklonom
smerom k terénu. Múry z vystuženej zeminy musia mať odvodnenie umiestnené pred stenou.
Všetky odvodňovacie potrubia mostov, podchodov/podjazdov, presýpaných mostných
konštrukcií a múrov musia mať priemer minimálne 150 mm, musia byť vybavené
zariadeniami na čistenie potrubia a byť pripojené na vhodný výpustný objekt.

2.8.4 Projekt celého odvodnenia a chráničiek káblov musí brať do úvahy sadanie násypov
a stavebných konštrukcií.

2.8.5 Mosty a podjazdy/podchody musia byť vybavené minimálne zariadeniami a chráničkami,
ktoré sú uvedené v časti 5.5 Požiadavky na podpornú infraštruktúru prílohy č. 1 k Prílohe č. 2
Zmluvy. Koncesionár musí prerokovať a vyhovieť požiadavkám Príslušných inštitúcií
kladeným na  všetky mosty.

2.8.6 Všade, kde je to možné, musia byť chráničky káblov umiestnené v krajnici, resp. v rímse na
mostoch.

2.8.7 Samostatné prístupové komory pre odvodňovacie systémy a chráničky káblov musia byť
vybudované na oboch koncoch každého mosta a musia byť naprojektované tak, aby sa
obmedzil prietok vody okolo chráničiek káblov. Každá komora musí byť vhodne odvodnená.
Poklopy a rámy pre prístupové komory musia zodpovedať Normám, komory musia byť
vodotesné a spĺňať triedu pevnosti zodpovedajúcu ich umiestneniu. V dilatačných spojoch
musia byť chráničky káblov vhodne zabezpečené, aby sa zabránilo prenikaniu vody.
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2.8.8 Všetky zariadenia umiestnené na mostoch, v podchodoch/podjazdoch musia byť vymeniteľné
bez porušenia nosnej konštrukcie  alebo hydroizolácie, s výnimkou výplňového betónu
v krajniciach.

2.8.9 Chráničky káblov a potrubia, križujúce alebo prechádzajúce cez mosty, podchody/podjazdy
atď. musia byť realizované tak, aby sa zabránilo vnikaniu vody na most alebo do mostu.
Všade, kde je to možné, musia byť chráničky káblov umiestnené v krajnici a musia byť
obetónované prevzdušneným betónom.

2.8.10 V mostnom zvršku musia byť vytvorené otvory na odvodnenie dutín. Otvory musia byť
navrhnuté tak, aby sa zabránilo stekaniu vody po dolnej strane mosta a musia smerovať vodu
do vhodného odtoku vzdialeného od vozovky.

2.8.11 Tvar oporných múrov a podobných stenových konštrukcií, v ktorých sú odtokové otvory,
musí zabezpečovať, že odtekajúce vody nebudú stekať po dláždených povrchoch (okrem
odvodňovacích systémov).

2.9 Krajnice, bočné svahy a dláždené plochy

2.9.1 Prevýšenie obrubníku na mostnom zvršku musí byť v súlade s Normami.

2.9.2 Na ochranu bočných svahov musia byť pod mostmi realizované spevnené dláždené plochy, ak
nie je inak písomne odsúhlasené Nezávislým dozorom.

2.9.3 Kde je to možné, musia byť svahy násypov vyspádované, aby lepšie zapadli do okolitej
krajiny a aby sa na svahoch násypov dala vysadiť zeleň.

2.10 Životnosť

2.10.1 Všetky betónové zmesi použité pre podzemné stavebné prvky musia byť navrhnuté tak, aby
zabezpečili stanovenú životnosť, brali do úvahy chemické zloženie pôdy a podzemnej vody
a stanovené požiadavky na pevnosť.

2.10.2 Všetky mostovky musia byť vybavené vhodným odvodňovacím systémom, ako je uvedené
v článku 2.8 tejto prílohy 1 k Prílohe č.2 Zmluvy. Odvodňovací systém musí byť schopný
odvádzať vodu prenikajúcu cez povrchovú vrstvu, a ktorá sa zbiera na hydroizolačnej vrstve.
Odvodnenie hydroizolačnej vrstvy môže byť riešené v zmysle vzorových listov VL4-mosty, a
to odvedením vody pozdĺžnym drenážnym kanálikom. Alternatívne sa môže pre
podpovrchové odvodnenie použiť pozdĺžne potrubie priemeru minimálne 50 milimetrov,
ktoré musí obsahovať zariadenie na prepláchnutie a čistenie. Pri dilatačných škárach alebo
akýchkoľvek vyvýšeninách v mostnom zvršku musí byť pod povrchovou vrstvou vozovky
nainštalované výtokové potrubie s priemerom minimálne 50 milimetrov, ktoré musí byť
zaústené do hlavného odvodňovacieho systému cesty.

2.10.3 Nasledujúce betónové povrchy  musia byť opatrené schváleným hydroizolačným systémom,
ktorý bude odsúhlasený Nezávislým dozorom:

(a) mostovky;

(b) betónové povrchy prichádzajúce do styku s podzemnou vlhkosťou;

(c) nedostupné plochy, cez ktoré by mohla prenikať voda.

2.10.4 Hydroizolácia musí byť odskúšaná nezávislou skúšobnou organizáciou, ktorá má certifikát
kvality, vydaný treťou stranou.

2.10.5 Stratené debnenie betónovej mostovky nie je povolené, s výnimkou prípadov ak to odsúhlasí
Nezávislý dozor a musí byť v súlade s Normami.
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2.10.6 Odkvapové hrany musia byť zrealizované všade, kde je potrebné zabrániť stekaniu vody na
nosnú konštrukciu, podpery a opory. Kde je to možné, musí horná stavba mosta presahovať
cez spodnú stavbu mosta, aby voda nemohla stekať po pilieroch.

2.10.7 Spoje a ukotvenia pre doplnky a príslušenstvo mostov, podchodov/podjazdov, presýpaných
mostných konštrukcií atď. musia mať príslušnú antikoróznu úpravu alebo budú
z nehrdzavejúcej ocele. Budú realizované opatrenia na zabránenie elektrolytickej korózii
odlišných kovov.

2.10.8 Všetky exponované výstupky konštrukčného betónu musia mať skosené hrany minimálne 25
milimetrov krát 25 milimetrov.

2.10.9 Ak most obsahuje prechodové dosky, na spojenie prechodových dosiek s krajnou oporou
mosta musí byť použitá výstuž podľa príslušných Noriem. Pri nanášaní hydroizolačného
systému musia byť prechodové dosky považované za súčasť mostného zvršku.

2.10.10 Projekt oceľovej konštrukcie musí zabezpečiť plynulý odtok vody a zabraňovať hromadeniu
špiny a nánosov. Prerušené rohové zvary sa nesmú použiť mimo oblastí, ktoré sú úplne
chránené pred nepriaznivými vplyvmi počasia. Konštrukčná oceľ a zábradlie musí byť
chránené proti korózii vhodným schváleným systémom.

2.11 Opatrenia pre údržbu a prehliadky

2.11.1 Návrh mostov, podjazdov alebo presýpaných mostných konštrukcií atď. musí brať do úvahy
prístup pre prehliadky údržbu, čistenie a natieranie, nadvihnutie, odstránenie/výmenu a
prehliadku ložísk. Budú zabezpečené vhodné opatrenia na zabezpečenie prístupu do komôr
alebo akýchkoľvek častí mosta.

2.11.2 Ak sú mosty uložené na ložiskách, musí byť zaistený priestor pre výmenu ložísk..

2.11.3 Pri zabezpečení takéhoto prístupu musia byť v plnom rozsahu dodržané všetky požiadavky na
ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci.

2.11.4 Prístup nepovolaných osôb do zariadení pre prehliadku a údržbu mosta musí byť zamedzený
vybudovaním vhodných zábran, poklopov (ako sú zábrany z oceľového pletiva
a priskrutkované oceľové prvky tak, ako je uvedené vo výkresovej časti jednotlivých mostov)
a podobných zariadení. Potrebné je zrealizovať opatrenia na zabránenie prístupu
nepovolaných osôb k spodnému pásu oceľového nosníka. Vhodnými úpravami bude
zabránené uchytenie rastlín a usadenie zvierat a vtákov.

2.11.5 Odkryté časti predpínacích lán budú chránené voči korózii. Predpínacie laná na koncoch
prefabrikovaných nosníkov musia byť chránené voči korózii. Napríklad na miestach, kde
konce nosníkov nie sú zabetónované do železobetónových stužujúcich nosníkov.

2.11.6 Koncesionár predloží Nezávislému dozoru kópiu Projektovej dokumentácie so všetkými
zoznamami a odkazmi a kontrolnými prepočtami pre každý most, podchod/podjazd,
presýpaná mostná konštrukcia atď.

2.11.7 Ak sa použijú mostné ložiská, musia byť vymeniteľné bez porušenia konštrukčného betónu
alebo rezania (mechanicky alebo plameňom) stavebnej oceľovej konštrukcie. Výmena ložísk
musí byť možná s minimálnym prerušením premávky.

2.12 Vystužené zemné konštrukcie

2.12.1 Múry a svahy z vystuženej zeminy musia byť navrhnuté na základe schváleného systému
musia byť v súlade s požiadavkami Noriem.
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2.12.2 Prefabrikované betónové obkladové prvky spojené s vystuženými zemnými múrmi musia byť
navrhnuté tak, aby ich bolo možné v prípade poškodenia vymeniť. Panel na výmenu môže
byť aj z monolitického vystuženého betónu za predpokladu, že exponovaná časť má tvar
povrchu ako susedné panely.

2.12.3 Ak vystužené zemné systémy nemajú platné osvedčenie, Koncesionár je povinný predložiť
Nezávislému dozoru v rámci Procesu návrhu a povoľovania doklad, dokazujúci vhodnosť
vystužených zemných múrov a svahov ohľadom ich životnosti, odolnosti voči vibráciám od
cestnej premávky, výmeny čelných panelov a stability po požiari.

2.13 Sadanie

2.13.1 Sadanie mostov musí byť v súlade s Prílohou č.2, Prílohou č. 18, príslušnými Normami
a Technickými predpismi.

2.14 Existujúce mosty, podjazdy a presýpané mostné konštrukcie

2.14.1 Ak je potrebné do tohto Projektu začleniť existujúce mosty, podjazdy, presýpané mostné
konštrukcie atď., je Koncesionár povinný overiť a zaistiť vhodnosť existujúcich konštrukcií,
aby spĺňali tieto požiadavky na Práce.

2.15 Prístup a osvetlenie komôr v mostoch

2.15.1 Ak komorové mostné prvky dovoľujú vnútornú kontrolu:

2.15.1.1 Tam, kde je to možné, musí byť prístup do komôr zo spodnej strany mosta.
Vstupy musia byť umiestnené na takých miestach, aby umožňovali pohodlný
vstup a tam, kde nebudú prekážať premávke. Všetky vstupy a prístupové
cesty ku komorám musia mať vhodnú veľkosť a musia byť naprojektované
tak, aby v prípade nehody umožňovali evakuáciu na nosidlách. Konkrétne
únikové cesty a východy musia byť jasne označené a osvetlené.

2.15.1.2 Trvalé prístupové rebríky a schody, podľa vhodnosti, musia byť realizované
na rôznych úrovniach vnútri dutín. Prístupové rebríky a schody musia byť
vybavené zábradlím.

2.15.1.3 Všetky podlahy po ktorých sa bude chodiť, musia mať protišmykovú úpravu
a nesmú na nich byť prvky, o ktoré sa dá zakopnúť a musia byť vyspádované
pre odvod vody.

2.15.1.4 Na všetkých hlavných elektrických zásuvkách, ventiloch a podobných
zariadeniach musia byť umiestnené výstražné nápisy a značky, ak by ich
používanie mohlo ohroziť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v komorách.

2.15.1.5 Na prístupových cestách a v prístupových komorách musí byť vybudovaná
trvalá svetelná inštalácia s trvalým zdrojom elektrickej energie. Úroveň
osvetlenia musí byť minimálne 30 luxov osvetlenie inštalované pozdĺž
únikových ciest musí byť doplnkové núdzové osvetlenie s intenzitou
minimálne 0,2 lux  a samostatným zdrojom energie z batérie, pokiaľ nebude
inak dohodnuté s Nezávislým dozorom.

2.15.2 Všetky trvalé obslužné zariadenia a inštalácie musia byť odolné voči okolitým podmienkam,
vrátane vniknutiu prachu a vody, a voči prirodzeným pohybom mosta.

3. Geotechnické práce

3.1 Všeobecné požiadavky
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3.1.1 Rozsah

3.1.1.1 geotechnické práce sa vzťahujú na všetky zemné práce vrátane:

3.1.1.2 preštudovania dokumentov a prieskumu v teréne;

3.1.1.3 zemných prác, vrátane výkopov zeminy a skalného podložia, násypov a
vystužených zemných konštrukcií;

3.1.1.4 úpravy povrchu a jeho stabilizácie;

3.1.1.5 rekultivácie kontaminovanej zeminy;

3.1.1.6 všetkých zemných prác spojených so zakladaním mosta, vrátane pilót a opôr;

3.1.1.7 správy o výstavbe a Dokumentov skutočného realizovania.

3.1.2 Návrhová životnosť

Minimálna návrhová životnosť pre všetky geotechnické Práce musí byť v súlade s Normami.

3.1.3 Normy

Akýkoľvek geotechnický návrh a práce budú spĺňať príslušné Normy.

3.1.4 Seizmicita

Primeraná pozornosť musí byť v projekte venovaná seizmicite v súlade s Normami a
potrebný je súhlas Nezávislého dozoru. Preto musí byť pre Projekt pripravená Správa
o zhodnotení seizmického rizika s odporúčaniami ohľadom projektovaných parametrov
jednotlivých konštrukčných prvkov.

3.1.5 Skúšky a kritéria prijateľnosti

3.1.6 Koncesionár navrhne kritéria prijateľnosti pre všetky materiály, ktoré budú použité pri
Prácach v súlade s Normami a odsúhlasí ich Nezávislý dozor. Je potrebné navrhnúť aj
metodiku skúšok zhody, ktorú taktiež odsúhlasí Nezávislý dozor.

3.1.7 Každý návrh na zlepšenie vlastností zeminy alebo jej stabilizáciu, napr. vápenná alebo
cementová, musí byť predložený spolu s podrobným popisom technológie metodiky
a relevantnými údajmi zo skúšok a musí byť schválený Nezávislým dozorom.

3.2 Stav vykonaného geologického prieskumu a ďalšie potrebné práce

3.2.1 Existujúce informácie

3.2.1.1 Rôzne úseky Projektu sú na rôznom stupni prípravy projektovej
dokumentácie a v rôznom stupni Procesu povoľovania. Počet a podrobnosti
výsledkov geologického prieskumu sa pre jednotlivé úseky Projektu rôznia.
Všetky dostupné informácie sú Koncesionárovi k dispozícii v Poskytnutých
údajoch.

3.2.1.2 Koncesionár je povinný venovať náležitú pozornosť všetkým geotechnickým
správam sprístupnených v Poskytnutých údajoch a nesie zodpovednosť za
použitie akýchkoľvek informácií z týchto správ. Na dokončenie projektovej
prípravy a realizáciu Prác je Koncesionár povinný podľa potreby doplniť dnes
dostupné výsledky geologického prieskumu; o primerané teoretické štúdie,
geologické štúdie, štúdie vhodnosti, geologický prieskum a ich interpretáciu.
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3.2.1.3 Podrobné údaje identifikujúce rozsah, cieľ a miesto predpokladaného
dodatočného geologického prieskumu musí pred začatím prác Koncesionár
predložiť Nezávislému dozoru na odsúhlasenie.

3.2.2 Vyhodnocujúce geotechnické správy

3.2.2.1 Koncesionár je povinný pripraviť Vyhodnocujúce geotechnické správy. Tieto
Vyhodnocujúce geotechnické správy (ktoré sú považované za údaje o
projekte) a všetky prílohy k nim musí Koncesionár predložiť Nezávislému
dozoru v súlade s Procesom návrhu a povoľovania pre príslušné geotechnické
prvky návrhu. Vyhodnocujúca geotechnická správa môže byť predložená ako
celok alebo na základe predbežnej dohody aj po častiach.

3.2.2.2 Každá Vyhodnocujúca geotechnická správa musí obsahovať:

(a) úvod;

(b) zdroje informácií;

(c) príprava v teréne;

(d) popis staveniska;

(e) geologické podmienky;

(f) návrhové stavebné parametre;

(g) zemné práce;

(h) zárezy;

(i) násypy;

(j) vozovka a jej podklad;

(k) základy mostov;

(l) výstroj a monitoring.

3.3 Geotechnický návrh

3.3.1 Zemné práce

3.3.1.1 Musia byť prijaté všetky potrebné opatrenia, aby sa zabránilo nepriaznivému
vplyvu na okolie, ako aj všetky opatrenia na zabránenie záplavám, znečisteniu
a vibráciám.

3.3.1.2 Všetky projekty na zemné práce a skalné zárezy musia minimalizovať riziko
dlhodobej nestability a údržby, pričom cieľom je dosiahnutie vzhľadu, ktorý
zapadne do okolitého prostredia a bude mať minimálny vizuálny dopad.
Všetky projekty na zemné práce a skalné zárezy musia pre vytvorenie profilu
s prirodzeným vzhľadom využiť tvar nerovností a charakter pôvodného
terénu.    Preto je potrebné použiť techniky ako napr. premenlivé výšky
a pozdĺžne uhly odstupňovania svahu atď. Tieto techniky musia zodpovedať
požiadavkám návrhu skalných zárezov a nesmú znižovať stabilitu skalných
svahov ani zvyšovať riziko pre cestnú infraštruktúru, jej Užívateľov alebo pre
širokú verejnosť.
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3.3.1.3 Návrh má umožniť skoré uchytenie vegetácie v nepravidelných priehlbinách
v skalnom záreze a na lavičkách vo svahu. Úrodná pôda musí byť rozptýlená
po skalnom svahu a umiestnená v nepravidelných priehlbinách, rímsach a
lavičkách vo svahu, aby sa zmiernil vizuálny vplyv svahu a podporilo
uchytenie vegetácie. Úrodná pôda musí byť umiestnená tak, aby bola stabilná
z krátkodobej aj dlhodobej perspektívy.

3.3.1.4 Dosiahnutie esteticky príjemného stvárnenia skalnatého zárezu je druhotné
v porovnaní s návrhom a konštrukciou stabilného skalného sklonu
a primeraným zachytávaním padajúcich skál.

3.3.1.5 Koncesionár je povinný prijať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie padaniu
skál a sutiny na vozovku.

3.3.1.6 Miesta, kde pravdepodobne budú v rámci Prác zakryté a začlenené existujúce
cesty, musia byť vhodne ukončené, aby sa zabezpečil voľný odvod vody
z týchto miest.

3.3.1.7 Plochy, na ktorých boli ukončené zemné práce, musia byť zabezpečené proti
erózii.

3.3.1.8 Trhacie práce budú povolené ako alternatíva k mechanickému výkopu, pokiaľ
Koncesionár splní požiadavky ustanovení článku 1.6 Prílohy č.2 Zmluvy.

3.3.1.9 Trhacie práce musia byť obmedzené na výkop v masívnej, kompaktnej skale
v záreze a na zavedenie odvodňovacieho systému veľkého priemeru alebo
potrubia v skale. Všetky trhacie práce a podobné odstraňovanie materiálu
musí zodpovedať požiadavkám Noriem a iným príslušným národným
požiadavkám.

3.3.1.10 Koncesionár je povinný obmedziť hmotnosť nálože a prijať vhodné opatrenia
alebo techniku potrebnú na minimalizáciu vibrácií a  zlomov, predchádzať
zosuvu násypov alebo svahov zárezov, základov mostov a podzemných
inžinierskych sietí.

3.3.1.11 Koncesionár je povinný skontaktovať sa s majiteľmi priľahlých pozemkov
a nehnuteľností a prijať všetky potrebné opatrenia na minimalizáciu
vyrušovania alebo obťažovania verejnosti a zabrániť prekvapeniu alebo
vystrašeniu verejnosti alebo domácich zvierat.

3.3.1.12 Koncesionár je povinný zabezpečiť, aby na cestu nepadali kamene a iná
sutina, a nevznikali škody na priľahlých nehnuteľnostiach alebo
infraštruktúre.

3.3.1.13 Projekt a výstavba musia obsahovať opatrenia na maximálne využívanie
prírodných zdrojov, ktoré umožnia maximálne využitie výkopového materiálu
na vybudovanie násypov, čím sa minimalizuje dovoz materiálu.

3.3.1.14 Aby sa minimalizovalo odstraňovanie nevhodných materiálov, výkopový
nevhodný materiál musí byť podľa možnosti použitý priamo na mieste na
rekultiváciu krajiny ak je to vhodné.

3.3.1.15 Výkopová zemina nesmie byť ukladaná na žiadne nepreskúmané
archeologické nálezisko, ani do jeho okolia. V týchto miestach nesmú byť
umiestnené zemníky.
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3.3.1.16 Sklony nových zemných svahov (iné ako vystužené zemné násypy alebo
skalné zárezy) musia byť v súlade s príslušnými Normami.

3.3.1.17 Pre každý zárez a násyp a vyrovnávacie zemné práce  musí byť pripravený
Formulár hodnotenia zemných prác, ktorý je potrebné predložiť Nezávislému
dozoru na schválenie.

3.3.2 Vystužené zemné konštrukcie

3.3.2.1 Vystužené zemné konštrukcie (VZK) zahŕňajú akékoľvek umelo vystužené
zeminy alebo iné výplne, aby vznikol stabilný svah so sklonom vyšším ako
prirodzený uhol uloženia, berúc do úvahy vplyv úrovne hladiny podzemnej
vody, seizmicity, zaťaženia alebo iných faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť
stabilitu zemných prác.  Medzi vystužené zemné konštrukcie patria:

 vystužená/spevnená zemina alebo iná výplň;

 klincovanie zemín;

 gabióny,

Každý návrh na vystužené zemné konštrukcie predložený Koncesionárom
musí byť v súlade s požiadavkami tejto časti.

3.3.2.2 Vzhľad a údržba sú dôležitými faktormi pri rozhodovaní akceptovania
vystužených zemných konštrukcií. Pri rozhodovaní o vzhľade vystužených
zemných prác je potrebné riadiť sa princípmi návrhov na terénne úpravy ako
je uvedené v článku 5 prílohy 2 časti 2 k Prílohe č. 7 Zmluvy.

Úprava svahov sa musí riadiť Normami a týmito všeobecnými pravidlami:

(a) 1:2 alebo menší sklon – stromy, kry a tráva

(b) Od 1:2 do 2:1 – tráva so systémom zadržiavania ornice. Ak sa použije
klincovanie zeminy spolu s flexibilným obkladom, obkladový systém musí
byť prevedený takým spôsobom, aby skrýval hlavy klincov a hlavové platne
za systémom zadržiavania ornice,

(c) Strmšie ako 2:1 – tvrdé murované obloženie (kamenné bloky alebo tehly)
alebo gabióny s využitím miestneho kameňa. Ak sa použije klincovanie
zeminy spolu s tvrdým murovaným obložením, obkladový systém musí byť
prevedený takým spôsobom, aby skrýval hlavy klincov a hlavové platne za
systémom obloženia. Ako základná úprava môže byť použitý striekaný betón,
ale ak sa použije, musí byť následne upravený murovaným obložením alebo
gabiónovými košmi.

3.3.2.3 Ak Koncesionár navrhne použitie vystužených zemných konštrukcií, skôr ako
predloží akékoľvek údaje o návrhu Nezávislému dozoru, musí vyplniť
a predložiť Formulár pre posúdenie vystužených zemných konštrukcií
(FPVZK) v prílohe 2 časti 2 k Prílohe č. 7 Zmluvy vo formáte dohodnutom s
Nezávislým dozorom. FPVZK musí obsahovať tieto údaje:

(a) podrobnosti úprav terénu;

(b) typ, účel a miesto zeminy;

(c) náčrt súčasného stavu podložia a podzemnej vody;

(d) navrhované vystužené zemné konštrukcie;
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(e) spôsoby návrhu;

(f) kritéria projektovania/hodnotenia;

(g) kontrola.

3.3.2.4 Každá vystužená zemná konštrukcia musí mať pripravený samostatný
FPVZK.

3.3.2.5 Technickú stránku všetkých návrhov Koncesionára ohľadom projektu
vystužených zemných konštrukcií musí posúdiť Nezávislý dozor. Súčasťou
posudzovania bude aj hodnotenie návrhu uvedeného v príslušnom  FPVZK.

3.3.2.6 Nezávislý dozor má do troch (3) týždňov na posúdiť predložený FPVZK.
Toto obdobie zohľadňuje aj požiadavku prizvať na zhodnotenie FPVZK
odborníka. Na urýchlenie procesu hodnotenia sa odporúča, aby Koncesionár
predkladaný návrh neformálne prerokoval s Nezávislým dozorom a priamo s
jeho odborníkmi aspoň dva (2) týždne pred  oficiálnym predložením FPVZK.

3.3.2.7 Akékoľvek zmeny, ktoré Koncesionár navrhuje vykonať v už schválenom
FPVZK, musia byť predložené ako doplnok k FPVZK.

3.3.2.8 Podrobný projekt spolu s Potrebnými povoleniami musí byť predložený spolu
s dvoma úplnými sadami výkresov najmenej desať (10) týždňov pred začatím
realizácie príslušných vystužených zemných konštrukcií. Projektové údaje
vzťahujúce sa k vystuženým zemným konštrukciám nebudú brané do úvahy
bez schváleného FVZK.

3.3.3 Dočasné stavby

3.3.3.1 Vyššie uvedené ustanovenia platia pre všetky Projektové údaje pripravené
alebo prijaté pre akékoľvek Dočasné stavby vykonané vo vzťahu k
vystuženým zemným konštrukciám umiestneným nad alebo pod,
podopierajúce, rovnobežné, alebo inak ovplyvňujúce alebo pravdepodobne
ovplyvňujúce diaľnicu alebo rýchlostnú cestu alebo inú cestu alebo oblasť,
ktorá je používaná alebo prístupná verejnosti.

3.3.3.2 Pre všetky Dočasné stavby, ktoré sa týkajú dočasných alebo trvalých
vystužených zemných konštrukcií, musí byť predložený FPVZK a certifikácia
podľa požiadaviek uvedených vyššie.

3.3.4 Základy mosta

Pre každý most musia byť poskytnuté tieto informácie o návrhu, ktoré je potrebné schváliť
pred vypracovaním realizačnej dokumentácie:

(a) stav podložia;

(b) stav podzemných vôd;

(c) navrhované riešenie základov;

(d) seizmické parametre;

(e) dovolené namáhanie zeminy pod podporou - maximálne dovolené priťaženie
základovej škáry od úžitkového zaťaženia, ktoré berie do úvahy maximálnu
únosnosť, veľkosť a druh očakávaného sadania a schopnosť konštrukcie
prispôsobiť sa tomuto sadaniu;
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(f) celková únosnosť základovej škáry - priťaženie základovej škáry od
vertikálneho zaťaženia od celkovej záťaže;

(g) sadanie z dôvodu zaťaženia mostu;

(h) pohyby podložia;

(i) úprava podložia;

(j) chemické vlastnosti;

(k) požiadavky ohľadom ťažobnej činnosti;

(l) ďalší navrhovaný geologický prieskum; a

(m) výstroj a monitoring.

3.3.5 Špeciálne zakladanie

Geotechnické práce, ktoré nie sú riešené v Normách, musia byť vopred schválené Nezávislým
dozorom. Domnievať sa a predpokladať ich prijateľnosť, nie je povolené. Je preto v záujme
Koncesionára, aby čo najskôr predložil tieto návrhy na schválenie.

3.3.6 Ťažobná činnosť a podzemné dutiny

Koncesionár je povinný vykonať potrebné práce na opustených banských dielach, lomoch a
podzemných dutinách, aby zaistil, že neohrozia realizáciu Prác, a že kritéria sadania v článku
3.3.8 tejto prílohy 1 k Prílohe č. 2 Zmluvy budú dodržané počas Koncesnej lehoty alebo po
dobu životnosti Prác, podľa toho, ktoré obdobie trvá dlhšie. Skôr než sa vykonajú akékoľvek
práce na opustených banských dielach, zasypaných lomoch a podzemných dutinách, je
Koncesionár povinný konzultovať a dodržať požiadavky všetkých Príslušných inštitúcií
ohľadom takýchto prác.

3.3.7 Kontaminovaná zemina

3.3.7.1 Predpokladá sa, že Koncesionár bude musieť v rámci projektovania Prác
vykonať ďalšie prieskumy, či už laboratórne alebo na mieste, zhodnotiť
pravdepodobné znečistenie zeminy uvedené v Existujúcom projekte, Správe
o hodnotení vplyvu na životné prostredie alebo zistené vlastným prieskumom
Koncesionára. Pri vykonávaní takýchto prieskumov Koncesionár musí splniť
požiadavky všetkých príslušných orgánov a agentúr.

3.3.7.2 Projekt nakladania s kontaminovanou zeminou musí špecifikovať lokality,
kde je potrebné začleniť do projektu Prác osobitné opatrenia, či už
z technických dôvodov alebo kvôli ochrane zdravia a bezpečnosti. (napríklad
úsek MÚK Prievozská – MÚK Ketelec) Potrebné je priložiť podrobné plány
všetkých nebezpečných oblastí, ktoré predstavujú hrozbu pre zdravie ľudí,
kde je možný vznik metánu alebo priesaky, ktoré by mohli znečistiť
podzemnú vodu.

3.3.8 Sadanie

3.3.8.1 V prípade očakávaného rizika z titulu nadmerných deformácií (sadania
podložia), treba tomuto faktoru venovať primeranú pozornosť.  Koncesionár
musí pred vydaním Povolenia na Predčasné užívanie vykonať merania,
ktorými overí, že sa zabránilo sadaniu násypov alebo tento proces je už do
veľkej miery zakončený, aby bolo možné splniť tieto výkonnostné kritériá:
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(a) vo vzdialenosti 10 metrov od rozhrania medzi mostom a prechodovým
násypom nesmie nerovnomerné sadanie prekročiť:

 20 milimetrov pre Projektovú cestnú komunikáciu,

 20 milimetrov pre Vyvolané úpravy cestných alebo mostných
objektov priamo nadväzujúcich na Projektovú cestnú
komunikáciu,

 25 milimetrov pre ostatné Vyvolané úpravy,

(b) nad vzdialenosť 100 metrov od mosta na Projektovej cestnej komunikácii a
do vzdialenosti 50 metrov od mosta na Vyvolanej úprave je maximálna
dovolená zmena sklonu od navrhovaného sklonu 0,1%;

(c) tam, kde nová výstavba spôsobuje zaťaženie alebo zmeny tlaku na existujúce
násypy, cesty, mosty alebo na terén pod násypmi, cestami alebo mostmi, je
Koncesionár povinný prijať primerané opatrenia na zabránenie
nerovnomerného sadania alebo poškodenia;

(d) nerovnomerné sadanie, ktoré nepriaznivo ovplyvňuje odvodňovanie cesty,
životnosť vozovky, statické zaťaženie a stabilitu vozidiel je neprijateľné,
a každé takéto poškodenie musí Koncesionárom napraviť v súlade s Prílohou
č.2 a Prílohou č. 9 Zmluvy;

(e) bez ohľadu na požiadavky uvedené vyššie, a to kedykoľvek až do vydania
Povolenia na Predčasné užívanie, je maximálna povolená zmena sklonu od
navrhovaného sklonu 0,5%. Pre účely analýzy sa sklon vypočíta pomocou
zistených úrovní susediacich kontrolných bodov umiestnených
v rovnomerných vzdialenostiach.

3.3.8.2 Z dôvodu monitorovania sadania budú počiatočné kontrolné body pripevnené
k vozovke v 20-metrových vzdialenostiach a merané po 20 Pracovných dní od
výstavby na týchto miestach:

(a) Projektová cestná komunikácia: vonkajšia strana krajnice oboch vozoviek na
násypoch vyšších ako 2 metre merané na kontrolných bodoch alebo tam, kde
si Projektová dokumentácia vyžaduje úpravu podložia pri postupnej výstavbe
alebo oneskorenie realizácie prác na cestách alebo mostoch;

(b) Vyvolané úpravy: kde je konštrukcia na násype, ktorý je vyšší ako 2 metre
merané na kontrolných bodoch.

3.3.8.3 Koncesionár je povinný prijať všetky potrebné opatrenia, aby identifikoval
oblasti, ktoré si vyžadujú nápravné opatrenia z dôvodu neprijateľného
nerovnomerného sadania a čo najskôr musí vykonať tieto nápravné opatrenia.

3.3.9 Zoznamy rizík

Koncesionár je počas trvania prác povinný pripravovať a aktualizovať Zoznamy
geotechnických rizík a na minimalizáciu týchto rizík prijímať primerané opatrenia.

3.4 Správa o výstavbe a Dokumenty skutočného realizovania stavby

3.4.1 Pre všetky geotechnické správy podľa požiadaviek tejto Prílohy č. 2 je potrebné predložiť
Dokumenty skutočného realizovania stavby vrátane Správy o výstavbe.
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3.4.2 Obsah Správy o výstavbe v súvislosti s geotechnickými prácami bude podrobne popisovať
postup prác, kritéria prijateľnosti, použité mechanizmy, skutočne zistené terénne podmienky,
výsledky skúšok materiálov, nestabilitu a iné zistené problémy a ich vyriešenie, dočasné
práce a ich efektívnosť, potrebné osobitné úpravy, skúšky základov a výsledky akéhokoľvek
vykonaného monitoringu. Zápis musí obsahovať aj zhodnotenie úspešnosti použitého
postupu, uvádzať získané skúsenosti a oblasti, kde sú otvorené otázky (ak sú podľa zmluvy
prípustné). Zápis musí mať formu, ktorá bola dohodnutá s Nezávislým dozorom a musí
obsahovať tieto body:

(a) úvod;

(b) zemné práce (všeobecný popis);

(c) zárezy;

(d) násypy;

(e) podložie/nadložie;

(f) odvodnenie;

(g) dovezené materiály;

(h) základy mostov;

(i) skúšky;

(j) výstroj;

(k) súhrn zistených problémov a zmeny v projekte.

3.4.3 Všetky údaje o skúškach ohľadom geotechnických prác musia byť poskytnuté na trvalom
médiu vhodnom pre archiváciu vo formáte Microsoft Excel, so všetkými odkazmi
a usporiadané tak, aby umožňovali ľahko identifikovať údaje pre každú časť úseku Prác.

4. Požiadavky na životné prostredie

4.1 Všeobecné požiadavky  na životné prostredie

4.1.1 Všeobecné požiadavky na životné prostredie sú špecifikované v Článku 14 Zmluvy a v
Prílohe č. 5 Zmluvy.

4.2 Práce realizované vopred

4.2.1 Koncesionár uvedie podľa možnosti čo najdetailnejšie etapy, obsah a načasovanie všetkých
prác, ktoré navrhuje realizovať vopred, vrátane prieskumov, medzi ktoré patria prieskumy
pred výstavbou, prieskumy/monitorovanie, ktoré môžu byť požadované počas prípravy
Staveniska a prieskumy, ktoré môžu byť realizované počas výstavby či údržby.

4.3 Archeologický prieskum/výskum

4.3.1 Koncesionárovi boli poskytnuté priebežné správy z archeologického výskumu vykonaného
v rámci I. etapy, I. fázy archeologického výskumu na Projektovej cestnej komunikácií
a súvisiace dokumenty v Existujúcich poskytnutých údajoch.

4.3.2 Archeologický prieskum/výskum v lokalite Projektovej cestnej komunikácie sa delí na fázy:

4.3.2.1 I. fáza - Predstihový archeologický výskum
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I. etapa – Predmetom tejto etapy je povrchová prospekcia celej trasy
Projektovej cestnej komunikácie a ďalej sondážny výskumu identifikovaných
archeologických lokalít. Výsledky tejto I. etapy sú zahrnuté v Existujúcich
poskytnutých údajoch a tvoria vstup pre vykonanie II. etapy, I fázy
archeologického výskumu. Na základe tejto I. etapy boli identifikované
pozitívne archeologické lokality, na ktorých je potrebný vykonať II. etapu, I
fázy archeologického výskumu.

II. etapa – Predmetom tejto etapy je plošný odkryv pozitívnych
archeologických lokalít s výskytom hnuteľných a/alebo nehnuteľných
archeologických nálezov. Na prípravu pred začatím prác je potrebný
dostatočný časový predstih v rozsahu cca 2 mesiace. Koncesionár pre
vykonanie II. etapy I. fázy zabezpečí a odhrnutie ornice v skúmaných
lokalitách a po vykonaní prác II. etapy I. fázy archeologického výskumu
zaistí aj zasypanie jám po archeologických objektoch. Potrebný rozsah
prislúchajúci jednotlivým lokalitám pre vykonanie II. etapy, I fázy
archeologického výskumu, ktorý bude povinnosťou Koncesionára je uvedený
v bode 4.3.5 tejto prílohy 1 k Prílohe č. 2 Zmluvy.

4.3.2.2 II. fáza – Predmetom II. fázy archeologického výskumu je vykonávanie
archeologického dohľadu počas realizácie zemných prác v zmysle pred
výstavbou určených podmienok Príslušnej inštitúcie.

4.3.2.3 III. fáza – Predmetom III. fázy je archeologického výskumu je spracovanie
výsledkov terénnej časti archeologického výskumu vo Výskumnej
dokumentácii a spracovanie hnuteľných archeologických nálezov. Doba
spracovania sa predpokladá cca 12 mesiacov. Táto fáza už nevyžaduje
obmedzenia počas výstavby.

4.3.3 Pre vylúčenie pochybností platí, že Koncesionár je zodpovedný za vykonanie
archeologického výskumu vo všetkých jeho etapách a fázach, okrem I. etapy, I fázy
archeologického výskumu, ktorá už bola vykonaná a jej výsledky sú uvedené v Existujúcich
poskytnutých údajoch. Vo vzťahu k II. etape, I fázy archeologického výskumu je v bode 4.3.5
tejto prílohy č. 1 k Prílohe č. 2 Zmluvy uvedený rozsah pre II. etapu, I. fázy archeologického
výskumu, ktorý nebol zo strany Verejného obstarávateľa pre Koncesionára zabezpečený
a Koncesionár je povinný tento archeologický výskum v uvedenom rozsahu v rámci tejto
etapy a fázy zabezpečiť.

4.3.4 Pre vylúčenie pochybností platí, že Koncesionár počas realizácie archeologického výskumu je
povinný vykonávať archeologický výskum v zmysle Právnych predpisov a najmä a nielen
podľa príslušných rozhodnutí/stanovísk Príslušných inštitúcií.

4.3.5 Rozsah a maximálny počet kalendárnych dní pre II. etapu, I fázy archeologického výskumu,
ktorá bude povinnosťou Koncesionára a ktorá vychádza z priebežných správ archeologického
výskumu vypracovaného v rámci I. etapy, I fázy archeologického výskumu je uvedený
v tabuľke nižšie:
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Názov stavby Lokalita -
katastrálne územie

Plocha určená pre II.
etapu, I. fázy

archeologického výskumu
v m2

Maximálny počet
kalendárnych dní

potrebných na II. etapu, I.
fázy archeologického

výskumu

D4 Jarovce - Ivanka
sever - Rača

Jarovce č. 1 9 149 60

Most pri Bratislave 2 342 30

Farná č. 1 5 610 60

Farná č. 2 31 213 120

Vajnory, Ivanka pri
Dunaji, Svätý Jur

135 152 210

Podunajské Biskupice,
Most pri Bratislave

22 301 120

Preložka cesty II/572 v
predĺžení Galvaniho
ulice

Podunajské Biskupice 2 128
30

Preložka cesty II/572,
diaľnica D4 - Most pri
Bratislave

Podunajské Biskupice,
Most pri Bratislave 1 178 30

R7 Prievoz - Ketelec Nebola identifikovaná pozitívna lokalita

R7 Ketelec - Dunajská
Lužná Jánošíková č. 1

13 422 90

R7 Dunajská Lužná -
Holice

Jánošíková 5 602
60

Kvetoslavov 34 381
120

Bučuháza 6 281
60

Blatná na Ostrove 21 252
90

4.4 Hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA)

4.4.1 Koncesionár je oboznámený s faktom, že Verejný obstarávateľ vypracoval Správy
Hodnotenia vplyvov na životné prostredie pre Projekt, ktorý pokrýva príslušné úseky Prác.
Tieto správy boli poskytnuté v Poskytnutých údajoch.

4.5 Štúdie vplyvov na životné prostredie a povolenia pre Stavenisko a pre zemníky
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4.5.1 Koncesionár znáša náklady všetkých potrebných Hodnotení vplyvov na životné prostredie
(Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov) a dokumentov potrebných pre získanie environmentálnych súhlasov
súvisiacich so zariadením staveniska a zemníkmi, Koncesionár nesie zodpovednosť za
získanie Potrených povolení pre zriadenie zariadenia staveniska a súhlasných stanovísk
Príslušných inštitúcií k týmto Správam o hodnotení vplyvov na životné prostredie a všetkých
súvisiacich so zriadením zemníkov, rozkopávkových povolení, prípadne iných povolení
potrebných na vykonanie Prác, ktoré nie sú súčasťou Existujúcich stavebných povolení
a Existujúcich územných rozhodnutí a bude dodržiavať všetky podmienky, ktoré Príslušné
inštitúcie uviedli vo svojich stanoviskách.

4.5.2 Od Koncesionára sa požaduje, aby sa tam, kde je to možné, snažil využívať existujúce
zemníky.

4.5.3 Nezávislý dozor bude požadovať všetky podstatné informácie v súvislosti s dopadmi Prác na
životné prostredie a bude požadovať záruky, že návrhy na ich zmiernenie a na obnovenie
pôvodného stavu napravia všetky dôležité dopady v oblasti životného prostredia.

4.6 Návrhové požiadavky

4.6.1 Normy

4.6.1.1 Koncesionár je povinný poskytnúť zoznam noriem v oblasti životného
prostredia aplikovaných na návrh Prác. Zoznam musí byť predložený pred
začatím projektovania a schválený Verejným obstarávateľom.

4.6.2 Krajina a ekológia

4.6.2.1 Koncesionár pripraví situácie znázorňujúce a popisujúce vegetáciu, ktorá
bude počas Prác zachovaná. Tieto situácie predloží Nezávislému dozoru na
schválenie.

4.6.2.2 Koncesionár pripraví a predloží Nezávislému dozoru na schválenie podrobné
návrhy výsadby a zatrávnenia, vrátane plánov a zoznamu druhov, ako aj
podrobnosti ohľadom ich zriadenia a údržby Nezávislému dozoru na
schválenie. Tieto návrhy, ktoré budú predložené pred začatím Prác v
príslušnej lokalite, budú obsahovať aj integrované riešenie požiadaviek
v oblasti ochrany životného prostredia, krajiny a ekológie.

4.6.2.3 Koncesionár predloží Nezávislému dozoru na schválenie podrobné opatrenia
v oblasti ekológie a biodiverzity, ktoré budú realizované ako súčasť Prác.

5. Diaľničná technológia

5.1 Všeobecné požiadavky

5.1.1 Rozsah

Táto časť požiadaviek Verejného obstarávateľa na Práce definuje požiadavky na Diaľničnú
technológiu.

5.1.1.1 Diaľničná technológia umožní prevádzkovateľom monitorovať a riadiť cestnú
komunikáciu a zmobilizovať primerané reakcie za účelom zvýšenia
bezpečnosti a efektívnosti cestnej komunikácie.

5.1.1.2 Koncesionár je povinný naprojektovať, zrealizovať a prevádzkovať
minimálne také zariadenia riadenia dopravy, aby sa dosiahli požiadavky
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zahrnuté v Prílohe č.3 Zmluvy, Existujúcej a poskytnutej dokumentácie
a podľa platných Noriem. Všetka komunikácia s koncovými zariadeniami
bude prebiehať pomocou IP protokolu.

5.1.1.3 Diaľničná technológia musí zaistiť vyššie uvedenú funkcionalitu
v nasledujúcej štruktúre:

(a) systém meteorologických zariadení;

(b) automatických sčítacích zariadení a zariadení na váženie hmotnosti
vozidiel za pohybu, s detekciou evidenčných čísiel vozidiel

(c) kamerový dohľad, zobrazenie dát, video detekčné systémy;

(d) infraštruktúra súvisiaca s týmito systémami vrátane technologických uzlov;

(e) operátorské pracoviská;

(f) telefóny núdzového volania na diaľnici D4;

(g) analyzátory dopravných prúdov;

(h) premenné doprané značky, informačné a výstražné návestidlá;

(i) zariadení mýtnych brán a cestných laserových rýchlomerov resp. radarov;

(j) elektronické zabezpečovacie systémy v diaľničných objektoch

5.1.1.4 Na monitorovanie diaľnice a rýchlostnej cesty sa budú využívať rôzne
informačné systémy, vrátane vonkajších staníc monitorovania dopravy,
kamerového dohľadu, meteorologických senzorov, tímov údržby diaľnice a
rýchlostnej cesty a správy vozidiel cestnej hliadky. Monitorovanie sa bude
využívať aj pri identifikovaní situácií, ktoré by mohli znižovať bezpečnosť
premávky, a pri ktorých je potrebné konať.

5.1.1.5 Systém meteorologických zariadení bude používaný na monitorovanie
počasia a podmienok životného prostredia, poskytovanie informácií pre
vodičov, zobrazenie výstražných značiek, zabezpečenie opatrení pre
prevenciu proti namŕzaniu a pre monitorovanie výkonu a podávanie správ.

5.1.1.6 Automatické sčítače dopravy slúžia na zber celoštátnych štatistických údajov
SR o doprave, zbierajú dopravné údaje pre rôzne typy vozidiel, ktoré následne
zoraďujú do formátu, ktorý bude slúžiť Verejnému obstarávateľovi
a Príslušným inštitúciám na analýzu týchto štatistických údajov. Všetky
činnosti automatických sčítacích zariadení musia byť permanentne
elektronicky zaznamenávané tak, aby takéto záznamy nemohli byť zmazané
a nebolo možné s nimi nedovolene manipulovať. Všetky činnosti a následné
záznamy musia mať označenie času a dátumu.

5.1.1.7 Systém merania hmotnosti vozidiel za pohybu zbiera údaje pre potreby
štatistiky hmotnosti vozidiel a prípadne pre účely uplatnenia právnych
predpisov týkajúcich sa nadrozmernej prepravy. Všetky činnosti zariadení na
meranie hmotnosti vozidiel za pohybu musia byť permanentne elektronicky
zaznamenávané tak, aby takéto záznamy nemohli byť zmazané a nebolo
možné s nimi nedovolene manipulovať. Všetky činnosti a následné záznamy
musia mať označenie času a dátumu.
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5.1.1.8 Kamerový dohľad je na monitorovanie a dohľad na diaľnici a rýchlostnej
komunikácii pokrývajúci celú Projektovú cestnú komunikáciu, ako
definované v Prílohe č.3 Zmluvy.

5.1.1.9 Na podporu implementácie vyššie uvedených systémov a splnenie
požiadaviek je potrebná rôzna infraštruktúra, vrátane chráničiek káblov,
zdrojov energie a ostatných prvkov.

5.1.1.10 Na podporu prevádzky na Projektovej cestnej komunikácii slúži Operačné
stredisko Koncesionára. Požiadavky na súvisiace technologické prvky pre
toto stredisko sú popísané v Prílohe 3.

5.1.1.11 OSK je integrované v SSÚ Koncesionára. Špecifikácia SSÚ Koncesionára je
podrobnejšie popísaná v Prílohe č.4.

5.1.1.12 Dodané zariadenia musia v prvom rade pozitívne prispievať k bezpečnosti
cestnej komunikácie a všetkých jej Užívateľov (vrátane verejnosti,
záchranných systémov, pracovníkov Koncesionára či Verejného
obstarávateľa atď.). Dodané zariadenia musia byť kompatibilné s ostatnými
zariadeniami riadenia dopravy v nadväzujúcich úsekoch existujúcej cestnej
infraštruktúry.

5.1.2 Prevádzkové požiadavky

5.1.2.1 Zariadenia budú prevádzkované tak, aby plnili požiadavky definované v
Prílohe č. 3 Zmluvy.

5.1.3 Zodpovednosť

5.1.3.1 Koncesionár preberá plnú zodpovednosť za prevádzku Projektovej cestnej
komunikácie a súvisiace zariadenia riadenia dopravy; Diaľničné oddelenie PZ
SR a Verejný obstarávateľ však môžu plniť konkrétne úlohy, ktoré im
prináležia, tieto úlohy bude možné dostatočne a uspokojivo plniť pomocou
systémov riadenia dopravy zabezpečených na Projektovej cestnej
komunikácii.

5.1.3.2 Na začiatku plnenia Zmluvy Koncesionár prediskutuje úlohy s Diaľničným
oddelením PZ SR a Verejným obstarávateľom, dohodne podrobné postupy pri
riešení nehôd a situácií ovplyvňujúcich Projektovú cestnú komunikáciu
vrátane konkrétnych postupov,

5.1.3.3 Postupy a dohody stanovia zodpovednosť za využívanie zariadení riadenia
dopravy a jasne zadefinujú úroveň právomocí každej strany, to znamená kto
má právomoc uzatvoriť Projektovú cestnú komunikáciu alebo jednotlivé
pruhy, za akých okolností a ako sa to bude zaznamenávať.

5.1.4 Kompatibilita so systémom organizácie dopravy

5.1.4.1 Návrh, realizácia a prevádzka zariadení musia byť kompatibilné so systémom
organizácie dopravy (premenlivé dopravné značenie, trvalé značky a
vodorovné značenie atď.).

5.1.5 Stratégia Verejného obstarávateľa v oblasti riadenia dopravy

5.1.5.1 Počas trvania Zmluvy môže Verejný obstarávateľ implementovať národnú
stratégiu riadenia dopravy. Z toho dôvodu sa od Koncesionára požaduje
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zabezpečiť Verejnému obstarávateľovi prístup k informáciám, ktoré mu
umožnia túto stratégiu zrealizovať.

5.1.5.2 Na každom medzi križovatkovom úseku Projektovej cestnej komunikácie
bude na portáli umiestnené zariadenie na čítanie digitálnych diaľničných
známok pre zaistenie výberu mýta z Projektovej cestnej komunikácie
osobných automobilov. Pre systém výberu mýta nákladnej dopravy budú
vyčlenené dve brány (jedna na D4 a jedna na R7) Na týchto bránach bude zo
strany Koncesionára urobená predpríprava na inštaláciu mýtneho systému
(privedenie káblov), ktorý bude napojený na existujúci mýtny systém.

5.1.5.3 Koncesionár poskytne v elektronickej forme, v reálnom čase a nepretržite,
údaje a stav zo všetkých zariadení pozdĺž cesty, ktoré spolu tvoria zariadenia
Diaľničnej technológie. Forma a obsah údajov a používaných protokolov
bude odsúhlasená Verejným obstarávateľom.

5.1.6 Všeobecné kritériá pre umiestnenie zariadení

5.1.6.1 Budú dodržané nasledujúce kritériá pre umiestnenie a poskytnutie zariadení
a miesto a počet zariadení bude v súlade s princípmi schém poskytnutými
v Poskytnutých údajoch pre:

(a) systém meteorologických zariadení;

(b) automatické sčítanie dopravy a meranie hmotnosti vozidiel za pohybu;

(c) kamerový dohľad;

(d) infraštruktúra súvisiaca s vyššie uvedenými systémami;

(e) operátorské pracoviská;

(f) telefóny núdzového volania;

(g) analyzátory dopravných prúdov; a

(h) premenlivé dopravné značky.

5.2 Systém meteorologických zariadení

5.2.1 Koncesionár nainštaluje vonkajšie meteorologické stanice na primeraných miestach
Projektovej cestnej komunikácie, aby mohol realizovať svoje vlastné aktivity Zimnej údržby
v súlade s Manuálom užívania stavby. Očakáva sa, že Koncesionár umiestni vonkajšie
meteorologické stanice na kritických bodoch Projektovej cestnej komunikácie stanovených s
využitím termických techník mapovania, ktorými sa identifikujú oblasti náchylné na tvorbu
námrazy. Očakáva sa, že Koncesionár zabezpečí spolu s funkciou predpovedí v operačnom
stredisku aj komplexný systém predpovedí a monitorovania zľadovatenia povrchu vozovky.

5.2.2 Koncesionár predloží meteorologickú správu, ktorá bude identifikovať požadované
rozmiestnenie všetkých meteorologických staníc a bude vypracovaná odborníkom v tejto
oblasti.

5.2.3 Koncesionár predloží meteorologickú správu, ktorá bude identifikovať požadované
rozmiestnenie všetkých meteorologických staníc a bude vypracovaná odborníkom v tejto
oblasti. Systém meteorologických zariadení na kraji cesty poskytne informácie Užívateľom
prostredníctvom premenných dopravných značiek a výstražných značiek ohľadom
poveternostných podmienok a predpovedí zobrazením textu, grafickými symbolmi
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a výstražnými návesťami na informovanie Užívateľov o stave alebo výnimočných
udalostiach, ktoré sa na ceste pred nimi vyskytli.

5.2.4 Koncesionár zabezpečí meteorologické stanice aj na iných miestach Projektovej cestnej
komunikácie a to tam, kde sa vyskytujú neobvyklé alebo nepriaznivé poveternostné
podmienky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť Projektovej cestnej komunikácie.

5.2.5 Koncesionár sa zameria najmä na presné meranie teploty vozovky na mostoch dlhších ako
100 m.  Na miestach vyžadovaných meteorologickou správou budú nainštalované senzory na
meranie teploty a ďalšie meracie zariadenia.

5.2.6 Koncesionár zrealizuje vonkajšie meteorologické stanice v dostatočnej vzdialenosti tak, aby
bolo možné na premenných dopravných značkách na každom úseku a strane Projektovej
cestnej komunikácie (t.j. minimálne jedna stanica medzi každým zjazdom/nadjazdom
Projektovej cestnej komunikácie) zobrazovať šoférom aktuálne údaje o teplote a dodatočné
informácie o počasí a výnimočných udalostiach.

5.2.7 Koncesionár je povinný zabezpečiť aby dáta poskytované Verejnému obstarávateľovi alebo
iným verejným inštitúciám boli v odsúhlasenom formáte.

5.2.8 Koncesionár poskytne komunikáciu medzi meteorologickými stanicami OSK a CRD
prostredníctvom optickej siete, ktorá zaručí výkonnostné požiadavky týchto špecifikácií.

5.2.8.1 Akékoľvek údaje, ktoré nebudú odovzdané z dôvodu narušenej komunikácie,
budú automaticky lokálne zálohované a odovzdané po obnovení komunikácie,
takže žiadne údaje nebudú stratené. Miesta meteorologických staníc a lokálne
miesta sčítania dopravy budú umožňovať zálohovanie údajov troch (3) dní
bez straty.

5.2.8.2 Koncesionár bude zodpovedný za spojenie medzi miestami meteorologických
staníc a umiestnením systému zberu údajov a poskytovanie údajov CRD.
Koncesionár bude zodpovedný za všetky náklady spojené so zabezpečením,
prevádzkou a údržbou komunikačného spojenia počas Koncesnej lehoty.

5.2.9 Požiadavky na výkonnosť

5.2.9.1 Koncesionár zabezpečí, že prvky a podsystémy systému meteo zariadení budú
k dispozícii s priemerným časom medzi poruchami nasledovne:

Popis prvku
systému

MTBF*
(roky)

Definícia

Systém
meteorologických
zariadení

2 Bez porúch, ktoré by bránili merať viditeľnosť, alebo
poľadovicu alebo rozšírenie a potvrdenie odkazov z
meteorologických staníc a príslušných zariadení.

Meteorologické
stanice

2 Bez porúch, ktoré by bránili merať viditeľnosť, nárazový
vietor alebo poľadovicu, oznamovať tieto skutočnosti a
varovania operačnému stredisku, ani žiadne poruchy,
ktoré by bránili správne predpovedať tvorbu poľadovice
a nastavenie odkazov alebo varujúcich návestí vodičom.

*MTBF – priemerný čas medzi poruchami (Mean Time between Failures)

5.2.10 Referencie a normy
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5.2.10.1 Koncesionár zabezpečí, že zariadenia meteorologického systému  spĺňajú
príslušnú legislatívu SR.

5.2.10.2 Ak nie sú k dispozícii príslušné Normy pre Slovenskú republiku, Koncesionár
navrhne použitie noriem a právnych úprav z iných európskych krajín
prispôsobených na použitie v SR, spolu s odôvodnením ich použitia. Normy
aplikovateľné na všetky prvky zariadenia bude schvaľovať Verejný
obstarávateľ.

5.2.11 Požiadavky na informovanie

5.2.11.1 Koncesionár je povinný poskytovať Verejnému obstarávateľovi informácie v
súvislosti s požiadavkami ohľadom výkonov zadefinovaných vyššie a v
súlade s Prílohou č. 10 Zmluvy.

5.2.12 Spätné odovzdanie

5.2.12.1 Koncesionár odovzdá zariadenia v súlade s Prílohou č. 17 Zmluvy.

5.3 Automatické sčítacie zariadenia a váženie hmotnosti vozidiel za pohybu

5.3.1 Systémy automatických sčítačov dopravy

5.3.1.1 Koncesionár naprojektuje a zriadi miesta na automatické sčítanie dopravy a
systém zberu údajov. Koncesionár zabezpečí, že všetky zariadenia
umiestnené popri ceste, systém komunikácie a systém centrálneho zberu
údajov sú plne kompatibilné s existujúcimi systémami Verejného
obstarávateľa.

5.3.1.2 Koncesionár je povinný zabezpečiť aby dáta predávané Verejnému
obstarávateľovi alebo iným verejným inštitúciám boli v odsúhlasenom
formáte, obsahu a frekvencii.

5.3.1.3 Koncesionár zabezpečí, že jeho systém dosiahne minimálne takú úroveň
presnosti, ako nižšie uvedené požiadavky.

5.3.1.4 V miestach zberu sa budú automaticky zbierať štatistické údaje o doprave vo
forme a s presnosťou, ktorá bude dohodnutá s Verejným obstarávateľom,
avšak automatické sčítacie zariadenie bude pre dopravu pohybujúcu sa
rýchlosťou od 20 do 200 km/hod zabezpečovať minimálne:

(a) nepretržité počítanie celkového množstva vozidiel za hodinu v každom smere
s presnosťou plus/mínus 4% za každých dvadsaťštyri (24) hodín s 95%
intervalom spoľahlivosti bez chýb v zaznamenávaní (príliš vysoká/nízka
citlivosť snímačov); a

(b) nepretržité počítanie s presnosťou celkového počtu vozidiel na hodinu v
každom smere definovanou EUR13, s klasifikáciou každého vozidla do
jednej z tried priemerne 95 %
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Trieda Presnosť počítania

Trieda 1: Motocykel 95%

Trieda 2: Automobil/Dodávka 95%

Trieda 3: Automobil/Dodávka + Príves 95%

Trieda 4: Nákladné auto 95%

Trieda 5: Ťahač s návesom 95%

Trieda 6: Autobusy 95%

5.3.1.5 Ak sú podmienky dopravy také, že môže prísť ku zníženiu vyššie uvedenej
presnosti (napr. počas výskytu dopravnej zápchy), systém bude schopný
odhaliť podmienky, ktoré môžu ovplyvňovať údaje o doprave.

5.3.1.6 Štatistické údaje zozbierané v miestach merania dopravy sa budú elektronicky
prenášať Verejnému obstarávateľovi. Obsah a formát údajov a používaných
komunikačných protokolov bude prediskutovaný a odsúhlasený s Verejným
obstarávateľom.

5.3.1.7 Rozmiestnenie automatických sčítacích zariadení

Uvedené zariadernie sú umiestnené nasledovne:
D4: Jarovce – Ivanca Sever: pk. 1.4 , 5.6, 8.2, 12.5, 16.4, 21,7.

Ivanca Sever – Raca: pk: 0.6 and 2.6
II/572 Galvaniho – Biskupice: pk. 1.2
II/572 Biskupice – Most pri Ba: pk 1.0

R7: Prievoz – Ketelec: pk 1.0, 3.6,
Ketelec – Dunajská Luzná: pk. 1.5
Dunajská Luzná – Holice: pk. 0.3 and 14,7

5.3.1.8 Koncesionár zabezpečí komunikáciu medzi miestom sčítania dopravy a OSK
a CRD pomocou optickej siete.

5.3.1.9 Všetky údaje, ktoré sa nepreniesli z dôvodu zlyhania komunikácie, budú
uchovávané na mieste a po obnove komunikácie prenesené tak, aby neprišlo
ku strate žiadnych údajov. Miesta na automatické sčítacie zariadenia musia
byť schopné uchovať bez straty údaje za predchádzajúce tri (3) dni.

5.3.1.10 Koncesionár bude zodpovedný za spojenie medzi miestami automatického
sčítania dopravy a umiestnením systému zberu údajov v OSK a CRD.
Koncesionár bude zodpovedný za všetky náklady súvisiace so zabezpečením,
prevádzkou a údržbou komunikačného spojenia počas Koncesnej lehoty.

5.3.2 Požiadavky na výkonnosť

5.3.2.1 Koncesionár zabezpečí správnu prevádzku automatických sčítacích zariadení
v súlade s požiadavkami Prílohy č. 3 Zmluvy, ktorá bude zahŕňať
spoľahlivosť komunikačného spojenia z miesta sčítania dopravy po OSK a
odovzdávacie miesto v CRD.
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5.3.3 Váženie hmotnosti vozidiel za pohybu

5.3.3.1 Účel

(a) Účelom váženia hmotnosti vozidiel za pohybu je zbierať štatistické dopravné
údaje pre Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR), ako aj pre možné
účely vymáhania plnenia povinností.

(b) Koncesionár je povinný zabezpečiť aby dáta poskytované Verejnému
obstarávateľovi alebo iným Príslušným inštitúciám boli v odsúhlasenom
formáte, obsahu a frekvencii.

(c) Predpokladá sa využívanie senzorov pre inštaláciu do krytu vozovky.
Senzory s dostatočnou presnosťou pre informatívne meranie umožní váženie
vozidiel až do ich prejazdnej rýchlosti min.100 km/h;

5.3.3.2 Minimálne prvky

(a) Umiestnenie

Každé miesto váženia hmotnosti vozidiel za pohybu bude zbierať štatistické
údaje z oboch smerov cesty. Miesta budú spĺňať špecifikáciu obsiahnutú v
COST 323 “Weigh in Motion of Road Vehicles” Final Report Appendix 1 –
European WIM Specification Version 3.0 dated August 1999 (Hmotnosť
vozidiel v doprave” Príloha 1 Záverečnej správy – Európska špecifikácia
WIM, verzia 3.0 z augusta 1999) (ďalej ako Špecifikácia  COST323). ]

(b) Presnosť

Systém bude v súlade s triedou presnosti B (10), ako je uvedené v článku 4.5
COST 323 4.5 of COST 323.

5.3.3.3 Štatistika

(a) Zariadenia budú automaticky zbierať štatistické údaje spôsobom a s
presnosťou, ktorá bude dohodnutá s Verejným obstarávateľom, avšak
zariadenie váženia hmotnosti vozidiel za pohybu bude merať minimálne
charakteristiky identifikované v odseku 8.1.3 Špecifikácie COST323 pre
triedu presnosti B (10).

(b) Zariadenie váženia hmotnosti vozidiel za pohybu bude merať s presnosťou a
toleranciou definovanou pre triedu presnosti B (10) v časti 8 Špecifikácie
COST323 pri teplotách od -20ºC do +60ºC.

5.3.3.4 Funkcie

Zariadenia váženia hmotnosti vozidiel za pohybu budú automaticky
uchovávať štatistické informácie a zasielať ich elektronicky Verejnému
obstarávateľovi. Obsah a formát údajov a používané komunikačné protokoly
je potrebné prediskutovať a odsúhlasiť s Verejným obstarávateľom.

5.3.3.5 Umiestnenie

Zariadenia na váženie vozidiel za jazdy budú umiestnené, v súlade so
špecifikáciou v Prílohe č. 18 Zmluvy a následovnými kritériami popísaními
v kapitole 5 COST323:

 Pozdĺžny sklon
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 Priečny sklon
 Polomer zakrivenia

5.3.3.6 Aby boli splnené požiadavky špecifikované v časti 5 Špecifikácie COST323,
Koncesionár v prípade potreby vybuduje špeciálnu vozovku, aby sa dosiahli
požiadavky pre Triedu I alebo Triedu II.

5.3.3.7 Koncesionár zabezpečí komunikáciu medzi miestom váženia hmotnosti
vozidiel za pohybu a OSK a Centrum riadenia dopravy (CRD) pomocou
optickej siete.

5.3.3.8 Všetky údaje, ktoré sa nepreniesli z dôvodu zlyhania komunikácie, budú
uchovávané na mieste a po obnove komunikácie prenesené tak, aby neprišlo
ku strate žiadnych údajov. Miesta na sčítacie zariadenia musia byť schopné
uchovať bez straty údaje za tri (3) dni.

5.3.3.9 Koncesionár bude zodpovedný za prepojenie zariadení na meranie hmotnosti
vozidiel za pohybu a miest, v ktorých sa nachádza systém zberu údajov –
OSK a CRD. Koncesionár bude niesť všetky náklady súvisiace so
zabezpečením, prevádzkou a údržbou komunikačných spojení počas
Koncesnej lehoty.

5.3.4 Požiadavky na výkonnosť

5.3.4.1 Koncesionár zabezpečí správnu prevádzku zariadení na meranie hmotnosti
vozidiel za pohybu v súlade s požiadavkami Prílohy č. 3 Zmluvy. Toto bude
zahŕňať spoľahlivosť komunikačného spojenia z miesta merania hmotnosti do
systému zberu údajov Koncesionára a CRD.

5.3.5 Signalizácia zariadení na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu

5.3.5.1 Na mieste zariadenia na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu bude
zabezpečená dynamická a statická signalizácia, na indikovanie vodičom v
pomalom jazdnom pruhu:

 musia zájsť na príslušné kontrolné miesto;
 vozidlo má vyššiu ako povolenú hmotnosť – ukazovanie hmotnosti, ktorá

prekračuje povolený limit (nadváha).

5.3.5.2 Koncesionár je okrem toho povinný buď:

(a) uskutočniť povinné testovanie v súlade s časťou 9 Špecifikácie COST323;
alebo

(b) predložiť výsledky podobných testov realizovaných pre podobné aplikácie v
krajinách s podobným životným prostredím a dopravnými podmienkami ako
sú v SR, spolu s odôvodnením, prečo sú tieto výsledky použiteľné v
súvislosti s podmienkami Verejného obstarávateľa.

5.3.5.3 Koncesionár spustí komplexný testovací program, ktorý preukáže súlad
systému s týmto dokumentom.

5.3.5.4 Súčasťou testu budú minimálne výstupné skúšky z výroby a skúšky priamo na
ceste - po inštalácii v súlade s časťou 7 Špecifikácie COST323, a Koncesionár
je povinný:
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(a) preukázať očakávanú výkonnosť senzorov a elektronického systému a
zrealizovať testy, v súlade s touto prílohou a Prílohou II Špecifikácie
COST323;

(b) zrealizovať kalibráciu na mieste, v súlade s touto Prílohou č. 2 Zmluvy.

5.3.5.5 Koncesionár nesie plnú  zodpovednosť za zabezpečenie a všetky náklady na
vozidlá, ktoré sa budú používať na kalibráciu a skúšky po inštalácii.
Koncesionár si musí byť vedomý toho, že v blízkosti vážiaceho miesta
nemusí byť trvalé zariadenie na preverenie hmotnosti vozidiel a preto
Koncesionár zabezpečí aj preverenie hmotnosti testovacích vozidiel.

5.3.6 Požiadavky na informácie

5.3.6.1 Koncesionár je povinný poskytovať Verejnému obstarávateľovi informácie v
súvislosti požiadavkami ohľadom výkonov zadefinovaných vyššie a v súlade
s požiadavkami v Prílohe č. 10 Zmluvy.

5.3.7 Spätné odovzdanie

5.3.7.1 Koncesionár odovzdá zariadenia v súlade s Prílohou č. 17 Zmluvy.

5.4 Systém kamerového dohľadu, zobrazenie dát, video detekčné systémy

5.4.1 Koncesionár sprístupní všetky snímky z kamerového dohľadu pre Verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ môže požadovať simultánny prístup na všetky kamery. Koncesionár
sprístupní tieto snímky na miesto dohodnuté Verejným obstarávateľom, ktoré bude v rámci
Strediska správy a údržby Koncesionára.

5.4.2 Koncesionár umožní Verejnému obstarávateľovi výber akýchkoľvek snímok z ktorýchkoľvek
kamier pozdĺž Projektovej cestnej komunikácie  a zo sledovania činnosti operačného
strediska. Verejnému obstarávateľovi bude taktiež umožnené prebrať kontrolu nad
panorámou, pootočením a približovaním obrazu kamery. Protokol na prioritizáciu kontroly
kamery bude dohodnutý s Verejným obstarávateľom.

5.4.3 Koncesionár dodá, nainštaluje, bude udržiavať a aktualizovať akékoľvek potrebné zariadenie,
ktoré je požadované Verejným obstarávateľom na použitie týchto prostriedkov.

5.4.4 Koncesionár musí zabezpečiť dostatočný počet panelov kamerového dohľadu na súčasné
sledovanie celej Projektovej cestnej komunikácie, na ktorých budú umiestnené farebné
monitory a jeden digitálny rekordér pre potreby Verejného obstarávateľa na mieste
dohodnutom s Verejným obstarávateľom.

5.4.5 Koncesionár bude zodpovedný za zabezpečenie a údržbu (vrátane platieb za všetky súvisiace
náklady) jedného širokopásmového spojenia medzi zdrojom snímok a zariadení Verejného
obstarávateľa s dostatočnou kapacitou na simultánny prenos všetkých snímok s kvalitou,
ktorá umožňuje zobrazenie snímok Verejnému obstarávateľovi, bez toho aby bola ich kvalita
znížená, s dostatočným rozlíšením 1920 x 1080 a bez skreslenia 50 fps.

5.4.5.1 Kamery budú:

(a) pokrývať 100% plochy Projektovej cestnej komunikácie, vrátane parkovísk
pri prevádzke 24 hod / deň

(b) na každej križovatke diaľnice alebo rýchlostnej cesty – na zabezpečenie
pokrytia križovatky budú použité pohyblivé (panoráma, pootočenie,
približovanie) kamery,
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(c) na každom konci každého objektu, ktorý je dlhší ako 300 metrov.

(d) podľa špecifikácie a schém konceptu v Existujúcej dokumentácii a
Poskytnutých údajoch.

(e) Budú mať vysokú citlivosť aj pri znížených svetelných podmienkach,
dostatočne veľkým optickým približovaním a optickou stabilizáciou obrazu
pre elimináciu otrasov spôsobených prechádzajúcimi vozidlami..

(f) Kamery vo vonkajšom prostredí pozdĺž komunikácie bez možnosti prístupu
budú vybavené funkciou pre vzdialené čistenie predného skla kamery.

(g) Kamery budú mať možnosť pohľadu nad horizont, robustné prevedenie, ktoré
zabezpečí funkčnosť kamery aj pri vetru až do rýchlosti 145 kilometrov za
hodinu.

(h) Kamera pre záznam EČV bude vybavená CCD čipom, ktorý zabezpečí
vysokú citlivosť aj pri znížených svetelných podmienkach. Rozlišovacia
schopnosť kamier musí byť taká, aby bola možná identifikácia evidenčných
čísiel vozidiel.

5.4.5.2 Zobrazenie dát, video detekčné systémy:

(a) Systém spracovania obrazu bude schopný identifikácie evidenčných
čísiel vozidiel s minimálnou presnosťou 95 %.

5.4.6 Požiadavky na výkonnosť

5.4.6.1 Koncesionár zabezpečí, že prvky systému kamerového dohľadu budú k
dispozícii s priemerným časom medzi poruchami nasledovne:

Popis prvku
systému

MTBF*
(roky)

Definícia

Systém kamerového
dohľadu

2 Bez porúch, ktoré by bránili, aby bol snímok
z kamery sprístupnený v operačnom stredisku alebo
aby akákoľvek kamera mohla byť riadená
z operačného strediska

Kamery 2 Bez porúch, ktoré by bránili, aby bol snímok
z kamery sprístupnený v operačnom stredisku

*MTBF – priemerný čas medzi poruchami (Mean Time between Failures)

5.4.7 Referencie a Normy

5.4.7.1 Koncesionár zabezpečí, že zariadenia kamerového dohľadu sú v súlade
s príslušnou slovenskou legislatívou.

5.4.7.2 Ak nie sú k dispozícii príslušné Normy SR, Koncesionár navrhne použitie
noriem a právnych úprav z iných európskych krajín prispôsobených na
použitie v SR, spolu s odôvodnením ich použitia, Normy aplikovateľné na
všetky prvky zariadenia bude schvaľovať Verejný obstarávateľ.

5.4.8 Požiadavky na informovanie
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5.4.8.1 Koncesionár je povinný poskytovať Verejnému obstarávateľovi informácie v
súvislosti požiadavkami ohľadom výkonov zadefinovaných vyššie a v súlade
s požiadavkami v Prílohe č. 10 Zmluvy.

5.4.9 Spätné odovzdanie

5.4.9.1 Koncesionár odovzdá zariadenia v súlade s Prílohou č. 17 Zmluvy.

5.5 Požiadavky na podpornú infraštruktúru vrátane technologických uzlov

5.5.1 Požiadavky na podpornú infraštruktúru

5.5.1.1 Koncesionár je povinný vybudovať podpornú infraštruktúru potrebnú pre
splnenie požiadaviek Diaľničnej technológie. Tento článok uvádza konkrétne
požiadavky na podpornú infraštruktúru pre tieto zariadenia.

5.5.2 Sieť chráničiek káblov na okraji cesty

5.5.2.1 Koncesionár vybuduje sieť chráničiek káblov pozdĺž kraja cesty pre uloženie
káblov.

5.5.2.2 Pozdĺžne trasy chráničiek musia prechádzať cez všetky mosty Projektovej
cestnej komunikácie. Toto sa týka aj nižšie uvedených požiadaviek na
zabezpečenie dodatočných kapacít pre Verejného obstarávateľa a iné orgány.

5.5.2.3 Bez ohľadu na pozdĺžne chráničky, ktoré potrebuje Koncesionár, je potrebné
zabezpečiť kapacity ako sú uvedené v nasledujúcich článkoch, ktoré budú
využívať výlučne Verejný obstarávateľ a ostatné organizácie.

5.5.2.4 Koncesionár nesmie použiť tieto zariadenia bez písomného súhlasu Verejného
obstarávateľa, avšak Koncesionár je zodpovedný za údržbu týchto zariadení.

5.5.3 Kapacita pre potrebu Verejného obstarávateľa

5.5.3.1 Minimálne jedna chránička s priemerom 100 mm prebiehajúca pozdĺž
diaľnice alebo rýchlostnej cesty musí byť rezervovaná výlučne pre Verejného
obstarávateľa po celej dĺžke budovanej diaľnice alebo rýchlostnej cesty.
Chránička musí byť súvislá a ak je to možné umiestnená na jednej strane
rýchlostnej cesty. Komory musia byť vybudované v intervaloch maximálne
500 m, aby sa vytvoril priestor pre káblové spojky. Kde je to potrebné, treba
vybudovať vložené ťahacie komory, aby sa zaistila bezpečná inštalácia
káblov. Chránička musí byť pripojená na každé operačné stredisko, mýtnu
bránu, portál dopravného značenia na Projektovej cestnej komunikácii.

5.5.3.2 Minimálne desať 40 mm chráničiek vhodných pre inštaláciu optických káblov
musí byť vybudovaných a poskytnutých výlučne pre Verejného obstarávateľa
po celej dĺžke budovanej cestnej komunikácie.

5.5.3.3 Každých 500 m musia byť k dispozícii minimálne dve chráničky s priemerom
150 mm  uložené priečne pod diaľnicu alebo rýchlostnú cestu. Chráničky
musia byť ukončené v komorách a musia umožňovať označenie a umiestnenie
chráničiek na oboch koncoch. V chráničke musí byť vložený ťahací drôt. Ku
každej príslušnej pozdĺžnej chráničke majú byť napojené komory.

5.5.4 Kapacita pre potrebu iných orgánov

5.5.4.1 Minimálne jedna chránička s priemerom 100 mm prebiehajúca pozdĺž
diaľnice alebo rýchlostnej cesty po celej dĺžke budovanej diaľnice alebo
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rýchlostnej cesty musí byť rezervovaná výlučne pre iné orgány, ktoré určí
Verejný obstarávateľ. Chránička musí byť súvislá a ak je to možné
umiestnená na jednej strane diaľnice alebo rýchlostnej cesty. Komory musia
byť vybudované v intervaloch maximálne 1 km, aby sa vytvoril priestor pre
káblové spojky.

5.5.5 Dodávky energie

5.5.5.1 Koncesionár bude zodpovedný za naprojektovanie, vybudovanie a prevádzku
všetkých dodávok energie a elektrickej kabeláže potrebnej pre všetky
Diaľničné technológie.

5.5.5.2 Koncesionár bude zodpovedný za všetky náklady na energiu a ostatné
náklady súvisiace so získaním a využívaním dodávok energie počas celého
Koncesného obdobia.

5.5.5.3 Koncesionár bude zodpovedný za inštaláciu záložných zdrojov v akejkoľvek
forme (UPS, generátory, atď.) aby boli splnené výkonnostné požiadavky pre
Projektovú cestnú komunikáciu a každé jej zariadenie.

5.5.6 Skrine pre zariadenia

5.5.6.1 Skrine pre zariadenia použité Koncesionárom musia byť vhodné pre
zariadenia v nich umiestnené v prostredí Projektovej cestnej komunikácie.
Koncesionár je povinný zaistiť, aby skrine poskytovali dostatočnú ochranu
proti prírodným vplyvom, vandalizmu, elektrickým interferenciám
a fyzickému ohrozeniu a splnili prevádzkové a kapacitné požiadavky  pre
Diaľničnú technológiu.

5.5.7 Infraštruktúra – Všeobecné požiadavky, bezpečnosť pri údržbe

5.5.7.1 Koncesionár je povinný navrhnúť a inštalovať infraštruktúru popri ceste, ako
napr. bezpečný prístup pre údržbu zariadení vo dne i v noci a v každom
počasí.

5.5.7.2 Pokiaľ je to možné, Koncesionár je povinný navrhnúť technické systémy tak,
aby ich fyzická kontrola údržbármi pri ceste bola minimalizovaná. Ak sa
v projekte fyzická kontrola nedá vylúčiť, Koncesionár je povinný zaistiť, aby
čas potrebný na fyzickú kontrolu zariadení pri ceste bol minimalizovaný.
Koncesionár je povinný navrhnúť a inštalovať umiestnenie zariadení tak, aby
zamestnanci pri ich kontrole mohli dodržiavať zásady bezpečnosti práce.

5.5.8 Zaistenie bezpečnosti pre verejnosť

5.5.8.1 Koncesionár si musí byť vedomý, že systémy a zariadenia tvoriace časť
týchto zariadení sú umiestnené na Projektovej cestnej komunikácii, kde má
verejnosť prístup.  Koncesionár je povinný navrhnúť skrine a ostatné kryty
cestných zariadení tak, aby bola zaistená bezpečnosť verejnosti v blízkosti
zaradení.

5.5.8.2 Koncesionár je povinný prijať primerané opatrenia, ktorými zabráni prístup
verejnosti na stavby alebo do priestorov, kde by sa mohlo vyskytnúť
nebezpečenstvo – ohrozenie verejnosti.
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5.5.8.3 Koncesionár je povinný prijať vhodné opatrenia na zabránenie prístup
verejnosti do zariadení a systémov vybudovaných ako súčasť Diaľničnej
technológie.

5.5.9 Systém spravovania majetku pre Diaľničnú technológiu.

5.5.9.1 Koncesionár je povinný pripraviť systém spravovania majetku v súlade
s požiadavkami Prílohy č. 10 tejto Zmluvy.

5.6 Operačné stredisko Koncesionára

5.6.1 Požiadavky

5.6.1.1 Koncesionár je povinný zriadiť pre Projektovú cestnú komunikáciu Operačné
stredisko Koncesionára (OSK). OSK bude umiestnené na diaľnici a/alebo
rýchlostnej ceste alebo v jej blízkosti a bude  z diaľnice a/alebo rýchlostnej
cesty ľahko  prístupné ako súčasť SSÚ Koncesionára, v ktorom bude
umiestnené sídlo Vedúceho Oddelenia Cestnej Údržby.

5.6.1.2 Dispečing v OSK bude obsahovať zariadenia na prevádzku Koncesionára. V
blízkosti dispečingu bude k dispozícii samostatná bezpečná miestnosť pre
Verejného obstarávateľa a miestnosť Nezávislého dozoru.

5.6.1.3 Koncesionár zabezpečí, že dispečing v riadiacom stredisku bude navrhnutý
ergonomicky, aby mohli operátori v zariadení realizovať bezpečnostné a
ostatné aktivity bezpečne a hospodárne.

5.6.1.4 Všetky koncové zariadenia, hardvérový systém, zálohové systémy a
prenosové zariadenie súvisiace so systémami Diaľničnej technológie budú
umiestnené v samostatnom, odhlučnenom priestore, aby bol vonkajší hluk v
kontrolnej miestnosti minimálny a v súlade s prevádzkovými požiadavkami.

5.6.1.5 OSK zahŕňa zariadenia umožňujúce realizáciu požiadaviek na prevádzku
Diaľničnej technológie podľa Prílohy č.3 Zmluvy pomocou líniového
a dynamického riadenia v reálnom čase.

5.6.1.6 Dispečing zahrnuje operátorské pracoviská v strediskách riadenia dopravy,
ktoré obsahujú veľkoplošné zobrazovacie steny, s technológiou SCADA/HMI
vizualizácie integrujúcej informácie zo všetkých nasadených systémov
riadenia dopravy podľa Prílohy č.3. Technológie zahrňujú aj servisné
prehľadové systémy nad IP zariadeniami.

5.7 Telefóny núdzového volania

5.7.1 Koncesionár vybuduje telefóny núdzového volania podľa Existujúcich projektov a Noriem.
Každé volanie z telefónov núdzového volania musí byť zaznamenávané (aj v prípade
nezdvihnutia telefónu).

5.7.2 Koncesionár bude zodpovedný za zabezpečenie a údržbu (vrátane platieb za všetky súvisiace
náklady) zariadení tak aby spĺňali požiadavky podľa Prílohy č. 3 Zmluvy.

5.7.3 Telefóny núdzového volania budú:

(a) zabudované v ochrannom kryte tak, že po jeho otvorení sa spínač automaticky zapne;

(b) umožňujúce fónické spojenie s operátorským pracoviskom OSK;

(c) vybavené výstražnými majákmi;
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(d) napájanie na elektrickú energiu sa prevedie prostredníctvom rozvádzačov a káblom

(e) osadené podľa Existujúcich projektov a v súlade s Normami a Prílohou č.3 Zmluvy:

5.7.4 Referencie a Normy

5.7.4.1 Koncesionár zabezpečí, že zariadenia telefónov núdzového volania sú
v súlade s príslušnou slovenskou legislatívou.

5.7.4.2 Ak nie sú k dispozícii príslušné Normy SR, Koncesionár navrhne použitie
noriem a právnych úprav z iných európskych krajín prispôsobených na
použitie v SR, spolu s odôvodnením ich použitia, Normy aplikovateľné na
všetky prvky zariadenia bude schvaľovať Verejný obstarávateľ.

5.7.5 Požiadavky na informovanie

5.7.5.1 Koncesionár je povinný poskytovať Verejnému obstarávateľovi informácie v
súvislosti požiadavkami ohľadom výkonov zadefinovaných vyššie a v súlade
s požiadavkami v Prílohe č. 10 Zmluvy.

5.7.6 Spätné odovzdanie

5.7.6.1 Koncesionár odovzdá zariadenia v súlade s Prílohou č. 17 Zmluvy.

5.8 Analyzátory dopravných prúdov

5.8.1 Koncesionár vybuduje analyzátory dopravných prúdov (ADP) požiadaviek Existujúcich
projektov a Prílohy č.3 Zmluvy. Analyzátory dopraných prúdov budú prostredníctvom
detektorov vykonávať dopravný prieskum a údaje v reálnom čase odovzdávať pre potreby
riadenia do systému riadenia dopravy OSK a CRD.

5.8.2 Koncesionár bude zodpovedný za zabezpečenie a údržbu (vrátane platieb za všetky súvisiace
náklady) zariadení tak aby spĺňali požiadavky podľa Prílohy č. 3 Zmluvy.

5.8.3 Analyzátory dopravných prúdov budú v prevádzke nepretržite.

5.8.3.1 Analyzátory dopravných prúdov budú vybavené detektormi pre zabezpečenie
nasledujúcich funkcií:

(a) tvorba kolóny;

(b) úplné zastavenie dopravného prúdu;

(c) vozidlo v protismere;

(d) meranie okamžitej rýchlosti dopravného prúdu

(e) napájanie na elektrickú energiu sa prevedie prostredníctvom rozvádzačov
a káblom;

(f) prenos informácii z analyzátorov dopravných prúdov do počítačového
systému v OSK pomocou optických káblov; a

(g) osadené na všetkých portáloch dopravného značenia a v súlade  Existujúcimi
projektmi a Prílohou č. 3 Zmluvy:

5.8.4 Referencie a Normy

5.8.4.1 Koncesionár zabezpečí, že zariadenia analyzátorov dopravných prúdov sú
v súlade s príslušnou slovenskou legislatívou.
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5.8.4.2 Ak nie sú k dispozícii príslušné Normy SR, Koncesionár navrhne použitie
noriem a právnych úprav z iných európskych krajín prispôsobených na
použitie v SR, spolu s odôvodnením ich použitia, Normy aplikovateľné na
všetky prvky zariadenia bude schvaľovať Verejný obstarávateľ.

5.8.5 Požiadavky na informovanie

5.8.5.1 Koncesionár je povinný poskytovať Verejnému obstarávateľovi informácie v
súvislosti požiadavkami ohľadom výkonov zadefinovaných vyššie a v súlade
s požiadavkami v Prílohe č. 10 Zmluvy.

5.8.6 Spätné odovzdanie

5.8.6.1 Koncesionár odovzdá zariadenia v súlade s Prílohou č. 17 Zmluvy.

5.9 Premenné doprané značky, informačné a výstražné návestidlá

5.9.1 Koncesionár vybuduje premenné dopravné značky, premenlivé informačné a výstražné
návestidlá (PDZ) požiadaviek Existujúcich projektov a Prílohy č.3 Zmluvy pre potreby
zabezpečenia techník riadenia dopravy.

5.9.2 Koncesionár bude zodpovedný za zabezpečenie a údržbu (vrátane platieb za všetky súvisiace
náklady) zariadení tak aby spĺňali požiadavky podľa Prílohy č. 3, 9, 17 Zmluvy a Existujúcich
projektov.

5.9.3 Premenné dopravné značky budú umiestnené v návestných rezoch v súlade s Existujúcimi
projektmi aby vyhoveli požiadavkám podľa Prílohy č.3 Zmluvy.

5.9.4 Premenné dopravné značky budú v elektronickom a textovom LED prevedení osadené na
oceľových portáloch s lávkou. Jednotlivé PDZ na portáloch návestných rezov sú osadené nad
každým jazdným pruhom.

5.9.5 Návestné rezy budú ovládané z počítačového systému umiestneného v OSK. Prepojenie
počítačového systému Koncesionára s radičmi návestných rezov sa prevedie optickým
káblom. Prepojenie radiča s premennými dopravnými značkami sa prevedie silovými káblami
pre PDZ na portáloch a optickým káblom pre značky na stožiaroch. Napájanie radičov na
elektrickú energiu sa prevedie prostredníctvom poistkových skríň.

5.9.6 Referencie a Normy

5.9.6.1 Koncesionár zabezpečí, že zariadenia premenných dopravných
a informačných značiek sú v súlade s príslušnou slovenskou legislatívou.

5.9.6.2 Ak nie sú k dispozícii príslušné Normy SR, Koncesionár navrhne použitie
noriem a právnych úprav z iných európskych krajín prispôsobených na
použitie v SR, spolu s odôvodnením ich použitia, Normy aplikovateľné na
všetky prvky zariadenia bude schvaľovať Verejný obstarávateľ.

5.9.7 Požiadavky na informovanie

5.9.7.1 Koncesionár je povinný poskytovať Verejnému obstarávateľovi informácie v
súvislosti požiadavkami ohľadom výkonov zadefinovaných vyššie a v súlade
s požiadavkami v Prílohe č. 10 Zmluvy.

5.9.8 Spätné odovzdanie

5.9.8.1 Koncesionár odovzdá zariadenia v súlade s Prílohou č. 17 Zmluvy.



97

5.10 Zariadenia mýtnych brán a cestných rýchlomerov resp. radarov

5.10.1 Na Samostatných úsekoch D4-4 a R7-1 bude umiestnená mýtna brána pre zaistenie výberu
mýta z Projektovanej cestnej komunikácie. Na týchto bránach bude urobená predpríprava na
inštaláciu mýtneho systému pre nákladné vozidlá (privedenie káblov – napájanie/dáta), ktorý
bude napojený na existujúci mýtny systém.

5.10.2 Pre osobné automobily bude urobená predpríprava na inštaláciu mýtneho systému snímania
digitálnych diaľničných známok vrátane dynamického váženia (privedenie káblov –
napájanie/dáta k detekčnému rezu v každom medzi križovatkovom úseku),.

5.10.3 Inštalácia a prevádzkovanie samotného systému mýta nie je v rozsahu prác a služieb
Koncesionára.

5.10.4 V prípade požiadavku Polície SR/NDS bude urobená predpríprava (privedenie káblov) na
inštaláciu cestného radarového rýchlomeru – radaru na jeden portál (návestný rez) diaľničnej
technológie.

5.10.5 Koncesionár bude zodpovedný za zabezpečenie a údržbu (vrátane platieb za všetky súvisiace
náklady) konštrukcie portálov tak, aby spĺňali požiadavky podľa Prílohy č. 3, 17 Zmluvy,
príslušných Noriem a Existujúcich projektov.

5.10.6 Referencie a Normy

5.10.6.1 Ak nie sú k dispozícii príslušné Normy SR, Koncesionár navrhne použitie
noriem a právnych úprav z iných európskych krajín prispôsobených na
použitie v SR, spolu s odôvodnením ich použitia, Normy aplikovateľné na
všetky prvky zariadenia bude schvaľovať Verejný obstarávateľ.

5.10.7 Požiadavky na informovanie

5.10.7.1 Koncesionár je povinný poskytovať Verejnému obstarávateľovi informácie v
súvislosti požiadavkami ohľadom výkonov zadefinovaných vyššie a v súlade
s požiadavkami v Prílohe č. 10 Zmluvy.

5.10.8 Spätné odovzdanie

5.10.8.1 Koncesionár odovzdá zariadenia v súlade s Prílohou č. 17 Zmluvy.

5.11 Elektronické zabezpečovacie systémy v diaľničných objektoch

5.11.1 Z dôvodu kontroly narušenia zariadení Diaľničnej technológie, budú zabezpečené
elektronickým zabezpečovacím systémom (EZS).

5.11.2 Na operátorské pracovisko v Stredisku správy a údržby Koncesionára budú napojené
podružné ústredne EZS osadené v predmetných objektoch Diaľničnej technológie alebo iných
takto zabezpečených objektoch.

5.11.3 Elektronické zabezpečovacie systémy budú vybavené štandardnými technológiami sledovania
narušenia objektov, ako magnetické kontakty, infračervené snímače, priemyselné kamery atď.
Zariadenia budú zoskupené po chránených objektoch do ústrední, ktoré budú vybavené
batériami 12V/7Ah pre prípad výpadku elektrickej energie. Prepojenie centrály v Strediskách
správy a údržby s podružnými ústredňami EZS sa prevedie optickým káblom.

5.11.4 Koncesionár bude zodpovedný za zabezpečenie a údržbu (vrátane platieb za všetky súvisiace
náklady) zariadení tak aby spĺňali požiadavky podľa Prílohy č. 3, 17 Zmluvy a Existujúcich
projektov.
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5.11.5 Referencie a Normy

5.11.5.1 Ak nie sú k dispozícii príslušné Normy SR, Koncesionár navrhne použitie
noriem a právnych úprav z iných európskych krajín prispôsobených na
použitie v SR, spolu s odôvodnením ich použitia, Normy aplikovateľné na
všetky prvky zariadenia bude schvaľovať Verejný obstarávateľ.

5.11.6 Požiadavky na informovanie

5.11.6.1 Koncesionár je povinný poskytovať Verejnému obstarávateľovi informácie v
súvislosti požiadavkami ohľadom výkonov zadefinovaných vyššie a v súlade
s požiadavkami v Prílohe č. 10 Zmluvy.

5.11.7 Spätné odovzdanie

5.11.7.1 Koncesionár odovzdá zariadenia v súlade s Prílohou č. 17 Zmluvy

5.12 Budúce požiadavky

5.12.1 Susediace úseky diaľnic a rýchlostných ciest

5.12.1.1 Príslušná inštitúcia môže inštalovať dodatočné systémy alebo robiť zmeny
v existujúcich systémoch na úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest susediacich
s Projektovou cestnou komunikáciou. Tieto systémy môžu ovplyvniť činnosť
Koncesionárovho systému.

5.12.1.2 Koncesionár môže inštalovať dodatočné systémy alebo urobiť zmeny
existujúcich systémov na Projektovej cestnej komunikácii, ktoré môžu
ovplyvniť činnosť systému Verejného obstarávateľa. Takéto dodatočné
systémy alebo zmeny však môže inštalovať až po odsúhlasení Verejným
obstarávateľom.

5.12.1.3 Koncesionár má spolupracovať s Verejným obstarávateľom, aby  sa
identifikovali a vyriešili problémy kompatibility v budúcnosti, keď budú
Koncesionár alebo Verejný obstarávateľ inštalovať nové systémy alebo robiť
zmeny existujúcich systémov.

5.12.2 Spoplatňovanie nákladných a osobných vozidiel a iné systémy výberu poplatkov/mýta

5.12.2.1 Verejný obstarávateľ môže zaviesť národné systémy elektronického výberu
mýta za prejazd vozidiel. Koncesionár je povinný spolupracovať s Verejným
obstarávateľom v prípade, že Verejný obstarávateľ vyžaduje prístup
k Projektovej cestnej komunikácii pre vybudovanie zariadení pre tieto
systémy.

5.12.2.2 Verejný obstarávateľ môže potrebovať získať údaje z Koncesionárových
systémov v reálnom čase ako podporu pre prevádzku mýtnych alebo iných
systémov. Koncesionár je povinný spolupracovať s Verejným
obstarávateľom, ak takáto požiadavka vznikne, avšak za podmienky, že
akákoľvek zmena Koncesionárovho systému alebo vybavenia, ktorá môže byť
za takým účelom potrebná, bude v súlade s Článkom 32.1 (Zmena na strane
Verejného obstarávateľa) Zmluvy.

5.12.3 Kapacita systémov Diaľničnej technológie

5.12.3.1 Každý systém inštalovaný Koncesionárom musí byť navrhnutý a inštalovaný
tak, aby umožňoval v budúcnosti rozšírenie a začlenenie nových funkcií.
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5.12.3.2 Budúce rozšírenie musí umožňovať rozšírenie v geografickom zmysle
a pripájanie nových zariadení popri ceste.

5.12.3.3 Inštalácia nových funkcií musí byť možná, pokiaľ je to možné, ako
modulárne a otvorené systémy s architektúrou, ktorá je pripravená na podporu
nových funkcií.

5.13 Všeobecné požiadavky bezpečnosti, spoľahlivosti, skúšok, dokumentácie a školenia

5.13.1 Projektovanie bezpečnosti a spoľahlivosti

5.13.2 Koncesionár je povinný naprojektovať a vybudovať všetky systémy Diaľničnej technológie
tak, aby bola bezpečnosť a spoľahlivosť riešená vo všetkých fázach inštalácie a prevádzky.

5.13.3 Systémy ako celok musia obsahovať zabezpečenia tak, aby operátori a zamestnanci údržby
nemohli vytvoriť nebezpečnú kombináciu značiek a signalizácie na rýchlostnej ceste. Tieto
musia najmenej obsahovať:

(a) techniky potvrdzovania a pomôcok pre operátorov pre bezpečné používanie
systému;

(b) techniky proti zlyhaniu systému, aby bola bezpečná aj obmedzená prevádzka
v prípade akéhokoľvek zlyhania systému.

5.13.4 Spoľahlivosť všetkých Diaľničných technológií je najvyššou prioritou. Koncesionár je
povinný preukázať spoľahlivosť v projekte a pri inštalácii takto:

(a) analýza a výpočet systémových prvkov pre určenie dostupnosti systému,
priemerný čas medzi dvoma poruchami (MTBF) a ostatné indikátory
celkovej spoľahlivosti, vrátane režimov zlyhania a analýzy vplyvov na všetky
prvky systému, až po úroveň jednotlivých plošných spojov (dosiek) alebo
mechanických zariadení,

(b) skúšky a dôkazy (výstupné skúšky z výroby a skúšky prijateľnosti na mieste
– po inštalácii) výkonu jednotlivých prvkov systému,

(c) skúšky plne rozšíreného systému pri plnej rýchlosti a kapacite prevádzky,

(d) skúšky pri rôznych veľkých poruchách aby sa zistilo, či projektované
zálohovanie a redundancia zvládnu zlyhanie systému a či nedôjde k zníženiu
výkonnosti.

5.13.5 Projektovanie bezpečnosti

5.13.5.1 Všetky systémy Diaľničnej technológie musia byť zabezpečené proti
vniknutiu a ovplyvneniu akýmkoľvek zdrojom, ktorý nie je súčasťou
architektúry systému.

5.13.5.2 Koncesionár je povinný vykonať analýzu zneužitia, zabezpečenia,
zraniteľnosti a ohrozenia navrhovaných systémov tak, aby dokázal, že
bezpečnostné opatrenia poskytujú dostatočné zabezpečenie a zvládnu
neprerušenú prevádzku. Analýza musí hodnotiť zabezpečenie každej úrovne
systému, vrátanie získania prístupu cez ľubovoľný terminál alebo pracovnú
stanicu, médiá externej komunikácie, neoprávnené pripojenie na
komunikačné linky, získanie prístupu cez počítačový vírus alebo iné
poškodenie softvéru, cez rádiové signály, cez počítačové siete používané
systémom alebo iné možné spôsoby získania prístupu.
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5.13.6 Funkcie správcu

5.13.6.1 Každá Diaľničná technológia musí obsahovať pracovné stanice, tlačiarne
a elektronické archivačné zariadenie ktoré umožnia Koncesionárovi
vykonávať všetky funkcie správcu efektívne, účinne a bez nebezpečenstva
zničenia alebo úmyselnej zmeny záznamov v systéme.

5.13.6.2 Funkcia správcu pre tlač a správy musí okrem iného obsahovať aj:

(a) prípravu širokého spektra hlásení a správ pre potreby prevádzky a o iných
anomáliách systému, vrátane zlyhania systému a zariadení;

(b) prípravu základnej zostavy hlásení a správ v určitých termínoch, ako je
hromadná tlač napr. mesačných hlásení, štvrťročných správ, výročných správ.
Rovnako tak musí byť povolené preddefinovať tieto správy/hlásenia vo forme
vzorových formulárov a vytlačiť ich vo vhodnom čase pre skupinu údajov.
Administrátor systému musí mať možnosť zistiť meno a vyvolať
zadefinované súbory „dávok” údajov, rovnako tak musí mať administrátor
systému možnosť zmeniť obsah dávkového súboru a definovať nové dávkové
súbory.

5.13.6.3 Funkcie správcu pre ostatné činnosti musia obsahovať:

(a) registráciu zamestnancov v systéme a výrobu priepustiek, hesiel atď., či
zmeny priepustiek a hesiel;

(b) definovanie Užívateľov a prístupových práv a obmedzenie funkcií v rôznych
častiach systému;

(c) funkcie údržby systému, vrátane archivácie a zálohovania, optimalizácie
databázy atď.

5.13.7 Dokumentácia, skúšky a školenia

5.13.7.1 Koncesionár je povinný pripraviť a v tlačenej a elektronickej forme
uchovávať túto dokumentáciu:

(a) manuál užívania stavby;

(b) špecifikácia pre výstupné skúšky z výroby (Factory Acceptance Test -FAT);

(c) špecifikácie pre skúšky prijateľnosti na mieste – po inštalácii (Site acceptance
Test - SAT);

(d) záznamy BOZP.

5.13.8 Manuál užívania stavby

5.13.8.1 Pred vydaním prvého návrhu musí obsah tohto dokumentu odsúhlasiť
Verejný obstarávateľ. Prvý návrh musí vyť vydaný po FAT a pred SAT.
Obvykle obsahuje tento dokument tieto časti:

(a) príručka  operátora;

(b) plány všetkých trás káblov a špecializovaného zariadenia;

(c) záznamy o vykonaných skúškach a ich výsledky; a

(d) postupy údržby.
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5.13.9 Dokumentácia výstupných skúšok z výroby

5.13.9.1 Koncesionár je povinný najneskôr štyri (4) týždne pred harmonogramom
navrhovaných výstupných skúšok z výroby predložiť Nezávislému dozoru
v mene Verejného obstarávateľa úplný harmonogram skúšok a podrobný
zoznam/harmonogram navrhovaných kontrol a skúšok na odsúhlasenie.
Odsúhlasenie harmonogramu neobmedzuje kontroly a skúšky len na tie, ktoré
boli odsúhlasené, ak sa podľa názoru Verejného obstarávateľa počas prvých
skúšok ukáže potreba ďalších kontrol a skúšok na dokázanie, že systém spĺňa
podmienky Zmluvy.

5.13.9.2 Koncesionár je povinný dodať pre vykonanie skúšok všetky potrebné
nástroje, simulátory a doplnkové zariadenia, či prístroje a personál.

5.13.9.3 Každý veľký komponent alebo subsystém Diaľničnej technológie musí mať
stanovené konkrétne špecifikácie skúšok.

5.13.9.4 Rozsah skúšok musí obsahovať:

(a) skúšky navrhnuté na preverenie každej požiadavky na funkčnosť a výkonnosť
podľa tohto dokumentu;

(b) skúšky premoknutia (Soak tests) na preverenie spoľahlivosti a stability
systému; a

(c) skúšky navrhnuté na preverenie dosahovania environmentálnych a fyzických
požiadaviek podľa tohto dokumentu.

5.13.10 Dokumentácia skúšok prijateľnosti na mieste – po inštalácii

5.13.10.1 Štyri (4) týždne po dokončení všetkých technických detailov je Koncesionár
povinný predložiť Nezávislému dozoru v mene Verejného obstarávateľa
úplný harmonogram pred inšpekčných skúšok a podrobný
zoznam/harmonogram kontrol a skúšok navrhovaných na schválenie.
Odsúhlasenie programu neobmedzuje kontroly a skúšky len na tie, ktoré boli
odsúhlasené, ak sa podľa názoru Nezávislého dozoru počas prvých skúšok
ukáže potreba ďalších kontrol a skúšok na dokázanie, že systém spĺňa
podmienky Zmluvy.

5.13.10.2 Koncesionár je povinný dodať pre vykonanie skúšok všetky potrebné nástroje
a personál.

5.13.10.3 Každý veľký komponent alebo subsystém musí mať stanovené konkrétne
špecifikácie skúšok.

5.13.10.4 Rozsah skúšok musí obsahovať:

(a) skúšky navrhnuté na preverenie každej požiadavky na funkčnosť a výkonnosť
podľa tohto dokumentu po inštalácii;

(b) skúšky premoknutia (Soak tests) na preverenie spoľahlivosti a stability
systému po inštalácii;

(c) skúšky navrhnuté na preverenie dodržiavania environmentálnych a fyzických
požiadaviek podľa tohto dokumentu po inštalácii;

(d) skúšky navrhnuté na preverenie prevádzky systému po inštalácii.
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5.13.11 Školenie

5.13.11.1 Koncesionár je povinný poskytnúť podrobné školenie o všetkých prvkoch
Diaľničnej technológie a jej systémov. Školenie musí byť poskytnuté týmto
skupinám:

(a) manažment/nadriadení;

(b) operátori;

(c) údržbárske tímy;

(d) operátori pracovných staníc / terminálov;

(e) manažment Verejného obstarávateľa alebo iný určený personál.

5.13.11.2 Koncesionár je povinný pripraviť program školení pre jednotlivé skupiny
zamestnancov a určiť frekvenciu ich školení. Trvanie, termíny a obsah školení
pre Verejného obstarávateľa musia byť dohodnuté s Nezávislým dozorom v
mene Verejného obstarávateľa.

5.13.11.3 Koncesionár je povinný nepretržite hodnotiť svojich zamestnancov a čo
najskôr identifikovať potrebné dodatočné alebo nové školenia. Potrebné je
naplánovať a zaviesť programy školení pre nových zamestnancov.

6. Práce na príslušných priľahlých pozemkoch

6.1 Koncesionár navrhne a zrealizuje práce na príslušných priľahlých pozemkoch podľa
príslušných územných rozhodnutí a stavebných povolení.

6.2 Koncesionár je zodpovedný za získanie akýchkoľvek povolení pre dodatočné práce, ktoré
budú potrebné pre realizovanie Prác a takéto práce navrhne a postaví.

7. Verejné a súkromné inžinierske siete

7.1 Koncesionár je povinný prerokovať a splniť požiadavky Príslušných inštitúcií a orgánov
ohľadom projektovania a výstavby verejných a súkromných inžinierskych sietí potrebných
pre realizáciu Prác podľa príslušných stavebných povolení alebo územných rozhodnutí.

7.2 Koncesionár bude zodpovedný za získanie ďalších povolení na ďalšie práce, ktoré môžu byť
potrebné pre realizáciu Prác a musí splniť požiadavky príslušných orgánov ohľadom
projektovania a výstavby takýchto verejných a súkromných inžinierskych sietí.

8. Kompenzačné opatrenia

8.1 Realizácia Kompenzačných opatrení (ďalej len „KO“) súvisí s realizáciou Úseku č. 1 D4
Jarovce – Ivanka sever. Kompenzačné opatrenia majú pozitívny vplyv aj na účinky Úseku č.
4 - R7 Ketelec –Dunajská Lužná a Úseku č. 5 – Dunajská Lužná – Holice. Proces
posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) preukázal, že stavba bude mať významne
negatívny vplyv na priaznivý stav troch druhov živočíchov a to haje tmavej (Milvus migrans),
orliaka morského (Haliaeetus albicilla) a bociana čierneho (Ciconia nigra), ktoré sú
predmetom ochrany v SKCHVU007 Dunajské luhy (patriaceho do sústavy Natura 2000).

8.2 Zoznam Kompenzačných opatrení
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Typ Kompenzačného opatrenia Kompenzačné opatrenie / stavebný objekt

Nové lesné plochy (20 ha)

Objekt 071 Kompenzačné opatrenie 1, zmena pozemkov na
lesný pozemok v k.u. Rusovce
Objekt 072 Kompenzačné opatrenie 2, zmena pozemkov na
lesný pozemok v k.u. Čunovo
Objekt 073 Kompenzačné opatrenie 3, zmena pozemkov na
lesný pozemok v k.u. Čunovo

Nové trávne plochy (30 ha)

Objekt 074 Kompenzačné opatrenie 4, zatrávnenie
pozemkov v k.u. Podunajské Biskupice
Objekt 075 Kompenzačné opatrenie 5, zatrávnenie
pozemkov v k.u. Kalinkovo

Sprietočnenie Biskupického ramena

Objekt 076 Kompenzačné opatrenie 6, sprietočnenie
Biskupického ramena
Objekt 077 Kompenzačné opatrenie 6, most na lesnej ceste
nad Biskupickým ramenom

8.3 Požiadavky na časový rámec realizácie Kompenzačných opatrení

8.3.1 Z vyjadrenia Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho
rozvoja SR, sekcia ochrany prírody a krajiny (list zo dňa 10.8.2010) vyplýva, že
kompenzačné opatrenia je potrebné začať realizovať najneskôr spolu so začiatkom
realizácie terénnych prác v rámci navrhovanej činnosti a dokončiť ich pred
dokončením, sprevádzkovaním navrhovanej činnosti.

8.3.2 Zo Záverečného Stanoviska EIA vyplýva, že v území CHKO Dunajské Luhy a PR
Gajc je potrebné minimalizovať rozsah zásahu, pričom pred výstavbou v tomto
území je potrebné vykonať podrobný prieskum biotickej zložky a navrhnúť prípadné
limity pre pohyb stavebných strojov, prípadne realizovať záchranný transfer
vzácnych druhov rastlín a živočíchov do inej lokality.

8.3.3 Monitoring úspešnosti bude prebiehať po dobu Koncesnej lehoty.

8.4 Harmonogram realizácie Kompenzačných opatrení

8.4.1 Koncesionár je povinný spracovať harmonogram realizácie Kompenzačných
opatrení pre každé Kompenzačné opatrenie (1 – 6). Týchto šesť (6) harmonogramov
realizácie Kompenzačných opatrení bude spracovaných formou Ganttovho
grafu/diagramu.

8.4.2 Štruktúra harmonogramov Kompenzačných opatrení:

I. Etapa - prípravné práce KO

I.1 Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

I.2 Inžinierska činnosť pre SP (IČ SP)

I.3 Povoľovací proces (SP)

I.4 Právoplatné Stavebné povolenie (PM SP)

I.5 Realizačná dokumentácia (DRS)

II.  Etapa - Realizácia KO

II.1 Príprava pozemkov / Staveniska

II.2 Realizácia KO
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II.3 Dokumentácia skutočného vyhotovenia KO

II.4 Odovzdanie KO správcovi

III. Etapa - Užívanie KO

III.1 Užívanie KO

IV. Etapa - Monitorovanie KO

IV.1 Príprava Plánu monitorovania

IV.2 Monitoring KO

Začiatok stavebných prác na Úseku č. 1

Harmonogram realizácie Kompenzačných opatrení bude po schválení Verejným
obstarávateľom záväzný po dobu Koncesnej lehoty.
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1. Všeobecne

1.1 Rozsah

1.1.1 Táto Príloha č. 3 Zmluvy identifikuje Požiadavky Verejného
obstarávateľa na prevádzku Diaľničnej technológie.

1.1.2 Nasledujúce časti popisujú požiadavky na prevádzku a údržbu,
týkajúce sa najmä:

 zariadení systému riadenia dopravy, ktorý sa skladá z:
o analyzátorov dopravných prúdov,
o premenného dopravného značenia,
o informačných a výstražných panelov

technologických uzlov a premenných
dopravných značiek,

 zariadení telefónov núdzového volania a iných systémov
núdzovej komunikácie;

 zariadení meteorologických staníc;
 automatických sčítacích zariadení
 zariadení na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu

s detekciou evidenčných čísiel vozidiel (EČV);
 systému váženia za jazdy, ktorý je určený pre informatívne

meranie nápravového zaťaženia vozoviek nákladnými
vozidlami a poskytovaniu výsledkov merania a ďalších
potrebných údajov.

 zariadení kamerového dohľadu, zobrazeniu dát, video
detekčných systémov;

 portálov pre zariadenia mýtnych brán a cestných laserových
rýchlomerov resp. radarov;

 infraštruktúry, súvisiacej s vyššie uvedenými zariadeniami;
 zariadení Operačného strediska koncesionára (OSK),

súvisiacich s vyššie uvedenými zariadeniami a centrálnym
systémom monitorovania OSK,

 veľkoplošné zobrazovacie steny
o Počet zobrazovacích modulov - 20x 46“ modul
o Rozlíšenie jedného modulu 1920 x 1080

pixelov

 elektronické zabezpečovacie systémy v diaľničných
objektoch.

1.1.3 Základný technický popis riadenia dopravy

Charakteristika systému líniového riadenia dopravy spočíva v riadení
rýchlosti vozidiel prostredníctvom premenných príkazových a zákazových
dopravných značiek (PDZ). Tieto značky sa umiestnia na portáloch nad
jednotlivými jazdnými pruhmi alebo na stĺpoch vedľa vozovky. Systém bude
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doplnený premennými informačnými tabuľami (PIT), prostredníctvom
ktorých bude umožnené poskytovať vodičom aj informácie o aktuálnej
situácii na danej komunikácii, dobách dojazdu, teplote vozovky atď.

Aby bolo možné dynamicky riadiť dopravu na komunikácii, využijú sa dáta
získané z dopravných detektorov a meteostaníc. Dopravné dáta budú
zisťované vo všetkých jazdných pruhoch komunikácie pri každom portáli.
Bude sa sledovať hustota premávky, jej intenzita, priemerná rýchlosť, teplota
vzduchu a vozovky, stav vozovky (mokrá × suchá × námraza), smer a
rýchlosť vetra, viditeľnosť atď.

Zistené dáta sa zhromaždia a automaticky vyhodnotia pomocou
preddefinovaných riadiacich algoritmov v serveroch. Tieto servery riadia im
príslušné PDZ a PIT. Server tak môže napríklad na základe tvoriacej sa
kongescie znížiť povolenú rýchlosť v jednotlivých jazdných pruhoch
pomocou príslušných PDZ a na PIT informovať vodičov. Server mimo tohto
priameho zásahu do nastavenia sebe pridelených telematických prvkov, pošle
informáciu do CRD. Tým je umožnené koordinovane riadiť dopravu aj
v nadväzujúcej diaľničnej sieti.. Všetky zmeny/zmenové stavy vyplývajúce
z popísanej funkcionality podliehajú schváleniu Policajným zborom
Slovenskej republiky (PZ SR alebo Polícia SR).

Z Operačného strediska koncesionára (OSK) môže dispečer na základe
vlastného vyhodnotenia situácie a na základe preddefinovaných stavov
odsúhlasených Políciou SR, alebo na základe inštrukcie Centra riadenia
dopravy (CRD) posielať jednotlivým serverom príkazy a vstupovať tak
v mimoriadnych dopravných situáciách priamo do riadenia dopravy na
Projektovej cestnej komunikácii. K tomu bude Koncesionár využívať
informácie z vizuálneho sledovania prevádzky prostredníctvom
inštalovaného kamerového systému. CRD bude mať sekundárny
vizuálny/prehľadový výstup okamžitého stavu riadenia dopravy.

2. Prevádzkové požiadavky

2.1 Zariadenia systému riadenia dopravy

2.1.1 Popis úlohy

2.1.1.1 Koncesionár bude využívať zariadenia systému riadenia
dopravy podľa popisu v Prílohe č. 9 Zmluvy za účelom
poskytnutia pomoci pri riadení nehôd, udalostí a bežnej
prevádzky Projektovej cestnej komunikácie.

2.1.2 Požiadavky

2.1.2.1 Zariadenia určené na riadenie dopravy budú prevádzkované
takým spôsobom, aby pozitívne ovplyvňovali celkovú
prevádzku a efektívnosť Projektovej cestnej komunikácie.

2.1.2.2 On-line kontrola dopravného toku s funkciou merania
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rýchlosti vozidiel pri ich základnej klasifikácii v reálnom
čase až v 6-tich jazdných pruhoch (v oboch smeroch jazdy)
naraz;

o on-line záznam o stave premávky;
o automatická evidencia a dokumentácia priestupkov;
o podrobné štatistiky o dopravnom toku:

o Základnými dopravnými informáciami sú
informácie (zoznam nie je možné chápať ako
úplný):
 o výskyte nehody, havárie s určením

lokality,
 o výskyte inej prekážky premávky, s

určením lokality,
 o výskyte tvorby kongescie s určením

lokality, prípadne dôvodu,
 o aktuálnej štvrťhodinovej priemernej

rýchlosti vozidiel pre každý meraný prierez.

2.1.2.3 Celkový prístup zahŕňa:

 monitorovanie Projektovej cestnej komunikácie v reálnom čase
pomocou analyzátorov dopravných prúdov a iných zariadení
(senzory, snímače, detektory, kamery), ktoré zaisťujú zber dát
pre analyzátory, ktoré musia zisťovať:

- rýchlosť a zloženie dopravného prúdu podľa klasifikácie
vozidiel,

- intenzitu dopravného prúdu a prípadnú tvorbu kolóny,

- vozidlo v protismere, nehody a pod.

 analýzu situácií a rozhodovanie, pri využití automatizovaného
systému riadenia dopravy;

 prijatie a výkon opatrení s použitím rôznych nástrojov
a operačných stratégií, vrátane:

 úpravy rýchlosti dopravného prúdu (podľa stavu intenzity)
a jeho presmerovanie podľa potreby – jednotlivé stavy
nutné prejednať a nechať schváliť Políciou SR;

 informovania a usmerňovania Užívateľov, poskytnutie
časového údaju v križovatkových úsekoch o dojazde podľa
rýchlosti dopravného prúdu;

 aktivizovania zdrojov (tímy obnovy, núdzové služby atď.);

 riadenia incidentov za účelom zníženia ich dopadu
a zabránenia ich eskalácie (tvorba kolón, kongescie,
hromadné dopravné nehody);
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 vytváranie štatistík na základe informácií z monitoringu
premávky;

 systém premenlivého dopravného značenia bude pracovať
automaticky na základe dát z kamerového dohľadu
s verifikáciou operátorom OSK a s Políciou SR vo vopred
odsúhlasených stavoch, a to najmä, ale nielen, za účelom
výstrahy pre Užívateľov a prijatia opatrení pre bezpečnosť
Užívateľov (najmä zníženie rýchlosti v rôznych stupňoch);

 vzájomná komunikácia a informovanie ostatných
zainteresovaných strán a Verejného obstarávateľa, ktorí by
mohli byť ovplyvnení prevádzkou Projektovej cestnej
komunikácie.

2.1.2.4 Koncesionár popíše a definuje použitie týchto zariadení vo
svojom integrovanom pláne na prevádzku Projektovej
cestnej komunikácie podľa požiadaviek uvedených v Prílohe
č. 9 Zmluvy.

2.1.2.5 Zariadenia sa budú využívať minimálne na riešenie
nasledujúcich situácií:

 zlepšenie bezpečnosti Projektovej cestnej komunikácie
a hlavne počas mimoriadne vysokej premávky
a incidentov;

 pomoc poskytnutá núdzovým službám počas
incidentov;

 v prípade potreby spomalenie Užívateľov Projektovej
cestnej komunikácie a tak zabráneniu tvorby
dopravných zápch a kolón, alebo zníženiu rizika
vzniku ťažkej dopravnej nehody;

 zlepšenie pohodlia vodičov tak, že sa im budú
poskytovať informácie relevantným, včasným
a vierohodným spôsobom.

2.1.2.6 Ak sú k dispozícii zariadenia, ktoré je možné využiť ako
pomoc pri riadení prevádzky Projektovej cestnej
komunikácie (napríklad meteostanice), musia byť používané
účinne, bezpečne a včasne za účelom poskytnutia informácií
a/alebo pokynov Užívateľom Projektovej cestnej
komunikácie.

2.1.2.7 CRD alebo Verejný obstarávateľ si môžu vyžiadať údaje,
ktoré CRD potrebuje pre sieťové riadenie dopravy a Verejný
obstarávateľ ich potrebuje pre účely monitoringu prevádzky
na Projektovej cestnej komunikácii a povinnosťou
Koncesionára je zabezpečiť dostupnosť týchto informácií
pre ich potreby.
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2.1.2.8 Všetky činnosti zariadení, určených na riadenie a kontrolu
premávky, musia byť elektronicky zaznamenávané
permanentným spôsobom, t.j. tak, aby takéto záznamy
nemohli byť zmazané a nebolo možné s nimi nedovolene
manipulovať. Všetky činnosti a následné záznamy musia
obsahovať označenie času a dátumu.

Ide hlavne o nasledujúce údaje:

- Technologické údaje telematických zariadení po celej trase;

- Dopravné údaje;

- Záznamy činnosti operátorov OSK;

Pre jednotlivé skupiny dát a podkladov budú nadefinované
spôsoby spracovania, ktoré poskytnú ľahkú orientáciu
a vyhodnotenie dát a podkladov.

V prehľadoch bude zaznamenaný počet chýb každého
zariadenia podľa jednotlivých rezov LRD (líniového
riadenia dopravy) a reakčné časy na podnety jednotlivých
systémov. Jednotlivé zariadenia budú identifikovateľné
unikátnym kódom. Dáta budú vyhodnocované pomocou
softwaru MS Excel.

2.1.2.9 Koncesionár si bude nepretržite vymieňať dohodnuté údaje s
CRD alebo systémami Verejného obstarávateľa v rámci
určeného časového rámca a s ohľadom na schválenú úroveň
kvality.

2.1.2.10 Koncesionár si bude vymieňať určené meteorologické údaje
s Verejným obstarávateľom v rámci určeného časového
rámca a s ohľadom na schválenú úroveň kvality.

2.1.3 Reakčný čas

2.1.3.1 Nepoužívanie dostupných zariadení, určených na riadenie
a kontrolu premávky, bude prešetrené buď v čase vzniku
udalosti, alebo minimálne jedenkrát (1) za mesiac počas
preverenia prevádzky, vykonávaného za účelom
zhodnotenia využívania týchto zariadení Koncesionárom.
Keď nastane incident so smrteľným úrazom, potom
používanie zariadení na riadenie premávky Koncesionárom
bude preverené do piatich (5) Pracovných dní po takomto
incidente. Preverenie a opatrenia odporúčané na jeho
základe budú formálne zaznamenané za účelom kontroly.

2.1.3.2 Nevymieňanie si údajov so správnou úrovňou kvality, alebo
ich vymieňanie s CRD alebo systémami Verejného
obstarávateľa mimo určeného časového rámca, bude
zaznamenané elektronicky systémami Koncesionára a
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posudzované každý mesiac.

2.1.4 Pokutové body

2.1.4.1 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy za nepoužívanie dostupných zariadení, určených na
riadenie a kontrolu premávky.

2.1.4.2 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy za nesprávnu alebo neskorú výmenu určených
údajov s Verejným obstarávateľom v stanovenom čase.

2.1.4.3 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy za neskoordinovanie informovanosti
CRD/neinformovanie alebo nesprávne informovanie
vodičov premenlivým dopravným značeným
a informačnými či výstražnými panelmi v prípade vzniku
situácie vyžadujúcej takú informovanosť na strane
Koncesionára.

2.1.4.4 Posúdenie sa bude vykonávať každý mesiac.

2.2 Systém telefónov núdzového volania

2.2.1 Popis úlohy

2.2.1.1 OSK je zodpovedné za odpovedanie na telefóny núdzového
volania. Koncesionár je povinný zabezpečiť, aby hovory
z telefónov núdzového volania boli prijaté, a taktiež aby
podrobnosti takéhoto hovoru a príslušné prijaté opatrenia
boli zaznamenané v prevádzkových záznamoch. Systém
musí predovšetkým zaznamenávať dĺžku času uplynutého
od pokusu využitia núdzového telefónu do prijatia hovoru.
Každé volanie z telefónov núdzového volania musí byť
zaznamenané (aj v prípade nezdvihnutia telefónu na strane
Koncesionára).

2.2.2 Požiadavky

2.2.2.1 Hovory musia byť prijaté operátorom - osobou.

2.2.2.2 Prevádzkové záznamy musia byť zaznamenávané
elektronicky permanentným spôsobom, t.j. záznamy nesmú
byť vymazané a nesmie sa s nimi nedovolene manipulovať.
Všetky činnosti a následné záznamy musia obsahovať
označenie času a dátumu.

2.2.3 Reakčný čas

2.2.3.1 Koncesionár musí:
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 prijať 95% všetkých hovorov z telefónov  núdzového volania
do tridsať (30) sekúnd a musí vykonať príslušné opatrenia do
dvoch (2) minút od ukončenia hovoru;

 prijať 100% všetkých hovorov z telefónov núdzového volania
do šesťdesiat (60) sekúnd a musí vykonať príslušné opatrenia
do dvoch minút od ukončenia hovoru.

2.2.4 Pokutové body

2.2.4.1 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy za nedodržanie stanovených lehôt na prijatie hovoru
a/alebo za nesprávne zaznamenanie podrobností o hovoroch
a príslušných opatreniach.

2.2.4.2 Vyhodnotenie sa bude vykonávať každý mesiac.

2.3 Zariadenia meteorologických staníc

2.3.1 Popis úlohy

2.3.1.1 Koncesionár bude využívať zariadenia meteorologických
staníc podľa popisu v Prílohe č. 9 Zmluvy, pri prevádzke
Projektovej cestnej komunikácie a poskytovať
meteorologické údaje CRD alebo Verejnému
obstarávateľovi.

2.3.2 Požiadavky

2.3.2.1 Základnými meteorologickými informáciami,
zhromažďovanými zo všetkých  umiestnených detektorov,
sú najmä, ale nie výlučne údaje (zoznam nie je možné
chápať ako úplný) ako:

 teplota vzduchu,
 teplota vozovky,
 sila a smer vetra,
 signál predpovede námrazy,
 signál tvorby námrazy na vozovke,
 signál tvorby hmly,
 signál ústupu hmly,
 signál o dažďových zrážkach,
 signál o snehových zrážkach,
 signál o viditeľnosti na komunikácii.

2.3.2.2 Všetky činnosti zariadení meteorologických staníc musia
byť permanentne elektronicky zaznamenávané tak, aby
takéto záznamy nemohli byť zmazané a nebolo možné
s nimi nedovolene manipulovať. Všetky činnosti a následné
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záznamy musia obsahovať označenie času a dátumu.

2.3.2.3 Koncesionár bude nepretržite poskytovať dohodnuté údaje
CRD a Verejnému obstarávateľovi v rámci určeného
časového rámca a v určenej úrovni kvality.

2.3.2.4 Koncesionár bude poskytovať dohodnuté meteorologické
údaje Verejnému obstarávateľovi pre účely ich použitia na
webovej stránke Príslušnej inštitúcie v rámci určeného
časového rámca a v určenej kvalite.

2.3.2.5 Koncesionár je zodpovedný za to, že údaje poskytnuté
zariadením meteostanice zodpovedajú skutočnému stavu
hlavne v mieste vozovky a špeciálne v zimnom období.
V prípade, že sa zistí, že údaje poskytované meteostanicou
nezodpovedajú skutočnosti, musí Koncesionár zabezpečiť
nápravu.

2.3.3 Reakčný čas

2.3.3.1 Neposkytovanie meteorologických údajov so správnou
úrovňou kvality alebo ich poskytovanie Verejnému
obstarávateľovi alebo CRD alebo mimo určeného časového
rámca alebo v rozpore so Špecifikáciami metód, bude
zaznamenané elektronicky systémami Koncesionára a
posudzované každý mesiac.

2.3.4 Pokutové body

2.3.4.1 Za nesprávne poskytovanie alebo neposkytovanie
meteorologických údajov Verejnému obstarávateľovi alebo
CRD alebo za ich poskytovanie mimo určeného časového
rámca alebo v rozpore so Špecifikáciami metód, budú
pridelené Pokutové body na základe Prílohy č. 9 Zmluvy.

2.3.4.2 Za nevykonanie nápravy chybných údajov podľa 2.3.2.5
tejto Prílohy č. 3 Zmluvy budú pridelené Pokutové body na
základe Prílohy č. 9 Zmluvy.

2.3.4.3 Posúdenie sa bude vykonávať každý jeden (1) mesiac.

2.4 Automatické sčítacie zariadenia vozidiel

2.4.1 Popis úlohy

2.4.1.1 Koncesionár bude pri prevádzke Projektovej cestnej
komunikácie používať automatické sčítacie zariadenia
vozidiel podľa popisu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy
a Existujúcich poskytnutých údajoch, a poskytovať CRD a
Verejnému obstarávateľovi, dopravné údaje.
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2.4.2 Požiadavky

2.4.2.1 Všetky činnosti sčítacích zariadení musia byť permanentne
elektronicky zaznamenávané tak, aby takéto záznamy
nemohli byť zmazané a nebolo možné s nimi nedovolene
manipulovať. Všetky činnosti a následné záznamy musia
mať označenie času a dátumu.

2.4.2.2 Koncesionár bude nepretržite poskytovať dohodnuté
údaje CRD a Verejnému obstarávateľovi v rámci určeného
časového rámca a v dohodnutej kvalite.

2.4.3 Reakčný čas

2.4.3.1 Neposkytovanie údajov zo sčítacích zariadení so správnou
úrovňou kvality, alebo ich poskytovanie CRD a Verejnému
obstarávateľovi mimo určeného časového rámca, bude
zaznamenané elektronicky systémami Koncesionára a
posudzované každý mesiac.

2.4.4 Pokutové body

2.4.4.1 Za nesprávnu výmenu alebo neposkytovanie určených
údajov zo sčítacích zariadení, alebo ich poskytovanie CRD,
alebo Verejnému obstarávateľovi mimo určeného časového
rámca alebo inak ako stanovené v Špecifikáciách metód
budú pridelené Pokutové body na základe Prílohy č. 9
Zmluvy.

2.4.4.2 Posúdenie sa bude vykonávať raz (1) za mesiac.

2.5 Zariadenia na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu

2.5.1 Popis úlohy

2.5.1.1 Koncesionár bude pri prevádzke Projektovej cestnej
komunikácie používať zariadenia na meranie hmotnosti
vozidiel za pohybu podľa popisu uvedeného v Prílohe č. 2
Zmluvy a Existujúcich poskytnutých údajoch, a poskytovať
CRD/Polícií SR a Verejnému obstarávateľovi, dopravné
údaje.

2.5.2 Požiadavky

2.5.2.1 Všetky činnosti zariadení na meranie hmotnosti vozidiel za
pohybu vrátanie detekcie EČV musia byť permanentne
elektronicky zaznamenávané tak, aby takéto záznamy
nemohli byť zmazané a nebolo možné s nimi nedovolene
manipulovať. Všetky činnosti a následné záznamy musia
obsahovať označenie času a dátumu.
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2.5.2.2 Koncesionár bude nepretržite poskytovať dohodnuté
údaje CRD a Verejnému obstarávateľovi (v rámci určeného
časového rámca a v dohodnutej kvalite).

2.5.3 Reakčný čas

2.5.3.1 Neposkytovanie údajov zo zariadení na meranie hmotnosti
vozidiel za pohybu so správnou úrovňou kvality, alebo ich
poskytovanie CRD a Verejnému obstarávateľovi mimo
určeného časového rámca, bude zaznamenané elektronicky
systémami Koncesionára a posudzované každý mesiac.

2.5.4 Pokutové body

2.5.4.1 Za nesprávnu výmenu alebo neposkytovanie určených
údajov zo zariadení na meranie hmotnosti vozidiel za
pohybu, alebo ich poskytovanie CRD alebo Verejnému
obstarávateľovi mimo určeného časového rámca alebo inak
ako stanovené v Špecifikáciách metód budú pridelené
Pokutové body na základe Prílohy č. 9 Zmluvy.

2.5.4.2 Posúdenie sa bude vykonávať každý jeden (1) mesiac.

2.6 Zariadenia kamerového dohľadu

2.6.1 Popis úlohy

2.6.1.1 Koncesionár bude používať zariadenia kamerového dohľadu
(diaľničné kamery, kamery umiestnené na Odpočívadlách,
na portáloch, na vážiacich staniciach, atď.) pre účely
zabezpečenia prevádzky Projektovej cestnej komunikácie, a
poskytovania monitoringu pre potreby CRD/Polície SR (po
odovzdávacie miesto dát zaisťované prostredníctvom
technológie dodávanej Koncesionárom), a Verejného
obstarávateľa a poskytovania údajov z kamerového dohľadu
na podporu a zvýšenie bezpečnosti cestnej komunikácie
počas bežnej a nadmernej dopravy a incidentoch.

2.6.2 Požiadavky

2.6.2.1 Všetky činnosti zariadení kamerového dohľadu musia byť
permanentne elektronicky zaznamenávané tak, aby takéto
záznamy nemohli byť zmazané a nebolo možné s nimi
nedovolene manipulovať. Všetky činnosti a následné
záznamy musia obsahovať označenie času a dátumu.

2.6.2.2 Kamerovým dohľadom musí byť pokryté 100% plochy
Projektovej cestnej komunikácie, vrátane Odpočívadiel.



12

2.6.2.3 Kamery musia detekovať incidenty týkajúce sa najmä
a nielen jazdy v protismere, otáčanie alebo zastavenie
vozidiel, cúvanie, vznik dopravnej nehody.

2.6.2.4 Koncesionár bude nepretržite poskytovať dohodnuté údaje
CRD v požadovanom rozsahu a Verejnému obstarávateľovi
v úplnom rozsahu ako je špecifikované v Manuáli užívania
stavby a v Prílohe č. 9 Zmluvy v rámci určeného časového
rámca a v určenej kvalite.

2.6.3 Reakčný čas

2.6.3.1 Nepoužívanie dostupných zariadení kamerového dohľadu
bude prešetrené buď v čase vzniku udalosti, alebo
minimálne každý jeden (1) mesiac počas preverenia
prevádzky, vykonávaného za účelom zhodnotenia
využívania týchto zariadení Koncesionárom. Keď nastane
incident so smrteľným úrazom, bude používanie zariadení
kamerového dohľadu Koncesionárom vždy preverené do
piatich (5) Pracovných dní po takomto incidente. Preverenie
a opatrenia odporúčané na jeho základe budú formálne
zaznamenané za účelom kontroly.

2.6.3.2 Neposkytovanie údajov so správnou úrovňou kvality, alebo
ich poskytovanie Verejnému obstarávateľovi alebo CRD
alebo systémom Príslušnej inštitúcie mimo určeného
časového rámca, bude zaznamenané elektronicky systémami
Koncesionára a posudzované každý mesiac.

2.6.4 Pokutové body

2.6.4.1 Za nepoužívanie zariadení kamerového dohľadu budú
pridelené Pokutové body na základe Prílohy č. 9 Zmluvy.

2.6.4.2 Za neposkytovanie alebo nesprávnu výmenu určených
údajov z kamerového dohľadu, alebo ich poskytovanie
Verejnému obstarávateľovi alebo CRD mimo určeného
časového rámca alebo v rozpore so Špecifikáciami metód
budú pridelené Pokutové body na základe Prílohy č. 9
Zmluvy.

2.6.5 Posúdenie sa bude vykonávať každý jeden (1) mesiac.

2.7 Operačné stredisko Koncesionára

2.7.1 Popis úlohy

2.7.1.1 OSK bude nepretržite prevádzkované, v zmysle špecifikácií
podľa Prílohy č. 2 a Prílohy č. 9 Zmluvy, primeraným
počtom pracovníkov alokovaných len na tento Projekt,
umožňujúc tak dosiahnutie dostupnosti systémov na základe
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Prílohy č. 2 Zmluvy.

2.7.1.2 Primeraný počet pracovníkov pre účely tohto článku 2.7
Prílohy č. 3 Zmluvy predstavuje minimálne dvoch (2)
kvalifikovaných a zaučených pracovníkov personálu
v službe v každom okamihu, ktorí budú reagovať na
incidenty a využívať zariadenia Diaľničných technológií.

2.7.2 Požiadavky

2.7.2.1 OSK musí byť dostupné a musí mať dostatočný počet
pracovníkov.

2.7.2.2 OSK musí byť monitorované internými kamerami aj vnútri
budovy na kontrolu činnosti strediska. Tieto kamery musia
byť prístupné na diaľku pre Verejného obstarávateľa.

2.7.3 Reakčný čas

2.7.3.1 V prípade, že OSK nie je k dispozícii, Koncesionár musí
o tejto nedostupnosti informovať Príslušné inštitúcie do
dvoch (2) hodín. Nedostupnosť OSK musí byť meraná od
okamihu, kedy sa stane nedostupným, až do doby, kedy sa
znovu sprístupní. Za účelom tohto článku 2.7.3.1 Prílohy č.
3 Zmluvy “nedostupnosť“ znamená taký časový úsek, kedy
predmetná Diaľničná technológia nemôže byť správne
prevádzkovaná v dôsledku fyzických obmedzení
záchranných prístupov k systémom v OSK, alebo že OSK
nie je adekvátne vybavené personálom k správnemu
používaniu systémov.

2.7.3.2 V prípade, že OSK nie je k dispozícii z dôvodov, ktoré sú
pod kontrolou Koncesionára, Koncesionár zaznamená
podrobnosti a dôvody takejto nedostupnosti a predloží tieto
údaje Verejnému obstarávateľovi do dvadsiatich štyroch
(24) hodín po akomkoľvek takomto prípade.

2.7.3.3 V prípade, že OSK nie je k dispozícii z dôvodov, ktoré nie
sú pod kontrolou Koncesionára, Koncesionár zaznamená
podrobnosti a dôvody toho, prečo je to mimo jeho kontroly a
predloží tieto údaje Verejnému obstarávateľovi do
dvadsiatich štyroch (24) hodín, od kedy nedostupnosť
nastala.

2.7.4 Pokutové body

2.7.4.1 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy za nedodržanie dostupnosti a primeraného počtu
pracovníkov OSK.

2.7.4.2 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
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Zmluvy za nemonitorovanie OSK a neposkytovanie obrazu
Verejnému obstarávateľovi.

2.7.4.3 Vyhodnotenie sa bude vykonávať každý jeden (1) mesiac.

2.8 Zariadenia mýtnych brán a cestných laserových rýchlomerov - radarov

2.8.1 Popis úlohy

2.8.1.1 Inštalácia a prevádzkovanie samotného systému mýta nie je
v rozsahu prác a služieb Koncesionára.

2.8.1.2 V prípade požiadavky Polície SR/Národnej diaľničnej
spoločnosti, a.s. (NDS) bude urobená predpríprava
(privedenie káblov) na inštaláciu cestného radarového
rýchlomeru – radaru na jeden (1) portál (návestný rez)
diaľničnej technológie.

2.8.1.3 Podrobné informácie budú poskytnuté Verejným
obstarávateľom.

2.8.2 Požiadavky

2.8.2.1 Konštrukčné časti mýtnych brán dodané Koncesionárom
(základové a oceľové nosné konštrukcie, káblové chráničky)
budú udržiavané v súlade s Normami a Prílohou č. 17
Zmluvy.

2.8.3 Pokutové body

2.8.3.1 Za nevykonávanie príslušnej údržby na konštrukčných
častiach mýtnych brán, budú pridelené pokutové body na
základe Prílohy č. 9 Zmluvy.

3. Požiadavky na údržbu

3.1 Systém riadenia dopravy

3.1.1 Popis úlohy

3.1.1.1 Údržba systému a zariadení riadenia dopravy zahŕňa
zariadenia na krajnici (stanice a prístroje), zariadenia na
portáloch (premenlivé dopravné značenie, informačné
a výstražné panely, snímače a senzory analyzátorov
dopravných prúdov), medziľahlé zariadenia (napr.
prenosové zariadenia, káble) a zariadenia v Operačnom
stredisku Koncesionára (ústredná stanica v zmysle článku
3.6.1.4 tejto Prílohy č. 3 Zmluvy).

3.1.1.2 Zariadenia na krajnici zahŕňajú všetky prístroje a zariadenia,
uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy a akékoľvek súvisiace
napájacie zdroje, napájacie vedenia, komunikačné káble,
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skrine, schodíky, stĺpy, mostíky a akékoľvek iné prvky,
ktoré majú zabezpečiť úplnú prevádzkyschopnosť systému.

3.1.1.3 Zariadenia na portáloch zahŕňajú akékoľvek zariadenie
umiestnené na portáloch a ich súvisiace vedenia potrebné na
zabezpečenie úplnej prevádzkyschopnosti systému.

3.1.1.4 Medziľahlé zariadenia zahŕňajú akékoľvek telekomunikačné
zariadenia alebo systémy a súvisiace vedenia, potrebné na
zabezpečenie úplnej prevádzkyschopnosti systému.

3.1.1.5 Zariadenia ústrednej stanice zahŕňajú akékoľvek zariadenia
v OSK, vrátane počítačov, tlačiarní, zobrazovacích
obrazoviek, komunikačných zariadení, napájacích zdrojov,
záložných napájacích zariadení, silových a komunikačných
káblov a akékoľvek iné prvky, ktoré majú zabezpečiť úplnú
prevádzkyschopnosť systému v riadiacej miestnosti OSK.

3.1.1.6 Údržba zahŕňa udržiavanie všetkých týchto prvkov
v prevádzkyschopnom stave, čo zabezpečí plnenie
výkonnostných požiadaviek popísaných v Prílohe č. 2
Zmluvy, vrátane čistenia značiek a signálnych zariadení,
odoziev na poruchy, vykonávania kalibrácie a kontrol v
súlade s pokynmi výrobcov, opráv zariadení, diagnostiky a
opráv softvérových porúch a obnovy ochranných náterov.

3.1.1.7 Údržba zahŕňa aktualizovanie akéhokoľvek programového
vybavenia, správu databáz a archívov, správu softvérových
licencií a aktualizácií, správu obnovovacích programov
technológie za účelom výmeny zariadení s ukončenou
životnosťou alebo zastaraných zariadení, riadenie
konfiguračných údajov a softvérových zmien z akéhokoľvek
dôvodu.

3.1.1.8 Údržba zahŕňa riadenie dokumentácie a záznamov, riadenie
inventárneho registra, vedenie inventárnych údajov
a aktualizáciu všetkých vykonávacích záznamov,
bezpečnostných súborov, výsledkov testov, príručiek na
údržbu a prevádzku a prevádzkových postupov.

3.1.2 Požiadavky

3.1.2.1 Systémy a zariadenia budú udržiavané tak, aby boli splnené
požiadavky, definované v Prílohe č. 2 Zmluvy.

3.1.2.2 Premenlivé dopravné značky, návestidlá a signálne
zaradenia musia byť čistené tak, aby sa zachoval optický
výkon zariadení.

3.1.2.3 Kamerový dohľad a video kamery na detekciu incidentov
musia byť čistené v súlade s odporúčaniami výrobcu, s
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cieľom udržiavať primeranú viditeľnosť na účely
prevádzkového monitorovania a na splnenie výkonnostných
požiadaviek, kladených na detekciu incidentov a citlivosť
kamerového snímania.

3.1.2.4 Meteorologické stanice a súvisiace senzory musia byť
kalibrované a udržiavané v súlade s pokynmi výrobcov.

3.1.2.5 Kontroly, testy, čistenie a kalibrácia všetkých zariadení
musia byť vykonávané v súlade s pokynmi výrobcov alebo
dodávateľov na údržbu a v súlade s tabuľkou 1 tejto Prílohy
č. 3 Zmluvy.

3.1.2.6 Dokumentácia a záznamy, týkajúce sa inventáru, režimov a
výsledkov údržby musia byť priebežne aktualizované
v súlade s požiadavkami na inventárny register Diaľničnej
technológie uvedenými v Prílohe č. 2 Zmluvy.

3.1.3 Korekčný čas

3.1.3.1 Korekčný čas by mal byť taký, aby boli splnené požiadavky
na dostupnosť, uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy.

3.1.3.2 Korekčné časy budú merané od okamihu zistenia poruchy,
ktorá bola hlásená OSK, alebo manuálne zistená kontrolou
podľa toho, ktorý prípad nastane skôr, alebo od okamihu
keď mohla či mala byť zistená.

3.1.4 Pokutové body

3.1.4.1 Zariadenie na riadenie dopravy a kontrolu, ktoré nie je
udržiavané v súlade s príslušnými požiadavkami, spôsobí
pridelenie pokutových bodov na základe Prílohy č. 9
Zmluvy.

3.1.4.2 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy, ak kontrolné testovanie a vykazovanie nebolo
ukončené v súlade s požiadavkami.

3.1.4.3 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy, ak dokumentácia a záznamy nebudú priebežne
aktualizované.

3.2 Telefóny núdzového volania

3.2.1 Popis úlohy

3.2.1.1 Údržba telefónov núdzového volania zahŕňa zariadenia na
krajnici vozovky (SOS kabíny na krajnici a akékoľvek iné
súvisiace zariadenia na krajnici), medziľahlé zariadenia
(napr. prenosové zariadenia, káble) a zariadenia v OSK.
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3.2.1.2 Údržba zahŕňa udržiavanie všetkých týchto prvkov
v prevádzkyschopnom stave, vrátane čistenia telefónov,
odoziev na poruchy, vykonávania kalibrácie a kontrol v
súlade s pokynmi výrobcov, opráv zariadení, diagnostiky a
opráv softvérových porúch a obnovy ochranných náterov.

3.2.1.3 Údržba zahŕňa riadenie dokumentácie a záznamov, riadenie
inventárneho registra, vedenie inventárnych údajov
a aktualizáciu všetkých vykonávacích záznamov,
bezpečnostných súborov, výsledkov testov, príručiek na
údržbu a prevádzku a prevádzkových postupov.

3.2.2 Požiadavky

3.2.2.1 Systémy a zariadenia budú udržiavané tak, aby boli splnené
požiadavky.

3.2.2.2 SOS kabíny na krajnici musia byť čistené aspoň každé dva
(2) mesiace, vrátane čistenia ich stojanu, za účelom
udržiavania viditeľnosti telefónu, a čistenia častí slúchadla
určené na rozprávanie a počúvanie, aby sa zabezpečila
jasnosť hlasu a hygienická čistota. Ako súčasť čistenia musí
byť každý telefón zároveň preskúšaný so zreteľom na
správny prenos a príjem zvuku  v spolupráci s OSK, a to
vykonaním krátkeho skúšobného hovoru a potvrdením
uspokojivej prevádzky s operátorom.

3.2.2.3 Kontroly, testy, čistenie a kalibrácia všetkých zariadení
musia byť vykonávané v súlade s pokynmi výrobcov alebo
dodávateľov k údržbe a v súlade s nižšie uvedenou
tabuľkou.

3.2.2.4 Dokumentácia a záznamy, týkajúce sa inventáru, režimov a
výsledkov údržby, musia byť priebežne aktualizované.

3.2.3 Korekčný čas

3.2.3.1 Korekčné časy, ako sú definované v Prílohe č. 9 Zmluvy
musia byť také, aby boli splnené požiadavky, uvedené
v Prílohe č. 2 Zmluvy.

3.2.3.2 Korekčné časy budú merané od okamihu zistenia poruchy,
ktorá bola hlásená OSK, alebo manuálne zistená kontrolou
podľa toho, ktorý prípad nastane skôr, alebo od okamihu
keď mohla či mala byť zistená.

3.2.4 Pokutové body

3.2.4.1 Zariadenie telefónov núdzového volania, ktoré nie je
udržiavané v súlade s príslušnými požiadavkami, spôsobí
pridelenie pokutových bodov na základe Prílohy č. 9
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Zmluvy.

3.2.4.2 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy, ak kontrolné testovanie a vykazovanie nebolo
ukončené v súlade s požiadavkami.

3.2.4.3 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy, ak dokumentácia a záznamy nie sú priebežne
aktualizované.

3.3 Zariadenia meteorologických staníc

3.3.1 Popis úlohy

3.3.1.1 Údržba zariadení meteorologických staníc  zahŕňa
zariadenia na krajnici (stanice a prístroje), medziľahlé
zariadenia (napr. prenosové zariadenia, káble) a zariadenia v
OSK.

3.3.1.2 Zariadenia na krajnici zahŕňajú všetky prístroje a zariadenia,
uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy a akékoľvek súvisiace
napájacie zdroje, napájacie vedenia, komunikačné káble,
skrine, schodíky, stĺpy, mostíky a akékoľvek iné prvky,
ktoré majú zabezpečiť úplnú prevádzkyschopnosť systému.

3.3.1.3 Medziľahlé zariadenia zahŕňajú akékoľvek telekomunikačné
zariadenia alebo systémy a súvisiace vedenia, potrebné na
zabezpečenie úplnej prevádzkyschopnosti systému.

3.3.1.4 Zariadenia v OSK zahŕňajú akékoľvek zariadenia, vrátane
počítačov, tlačiarní, zobrazovacích obrazoviek,
komunikačných zariadení, napájacích zdrojov, záložných
napájacích zariadení, silových a komunikačných káblov
a akékoľvek iné prvky, ktoré majú zabezpečiť úplnú
prevádzkyschopnosť systému Koncesionára.

3.3.1.5 Údržba zahŕňa udržiavanie všetkých zariadení uvedených
v článkoch 3.3.1.1 až 3.3.1.4 (vrátane) tejto Prílohy č. 3
Zmluvy v prevádzkyschopnom stave, čo zabezpečí plnenie
výkonnostných požiadaviek popísaných v Prílohe č. 2
Zmluvy, vrátane čistenia značiek a signálnych zariadení,
odoziev na poruchy, vykonávania kalibrácie a kontrol v
súlade s pokynmi výrobcov, opráv zariadení, diagnostiky a
opráv softvérových porúch a obnovy ochranných náterov.

3.3.1.6 Údržba zahŕňa ďalej aktualizovanie akéhokoľvek
programového vybavenia, správu databáz a archívov, správu
softvérových licencií a aktualizácií, správu obnovovacích
programov technológie za účelom výmeny zariadení
s ukončenou životnosťou alebo zastaraných zariadení,
riadenie konfiguračných údajov a softvérových zmien
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z akéhokoľvek dôvodu.

3.3.1.7 Údržba zahŕňa spravovanie dokumentácie a záznamov,
vedenie inventárneho registra, vedenie inventárnych údajov
a aktualizáciu všetkých Dokumentov skutočného
realizovania stavby, bezpečnostnej dokumentácie,
výsledkov testov, príručiek na údržbu a prevádzku
a prevádzkových postupov.

3.3.2 Požiadavky

3.3.2.1 Systémy a zariadenia budú udržiavané tak, aby boli splnené
požiadavky definované v Prílohe č. 2 Zmluvy.

3.3.2.2 Meteorologické stanice a súvisiace senzory musia byť
kalibrované a udržiavané v súlade s pokynmi výrobcov.

3.3.2.3 Kontroly, testy, čistenie a kalibrácia všetkých zariadení
musia byť vykonávané v súlade s pokynmi výrobcov alebo
dodávateľov na údržbu a v súlade s tabuľkou 1 nižšie.

3.3.2.4 Dokumentácia a záznamy, týkajúce sa inventáru, režimov a
výsledkov údržby musia byť priebežne aktualizované
v súlade s požiadavkami na inventárny register Diaľničnej
technológie uvedenými v Prílohe č. 2 Zmluvy.

3.3.3 Korekčný čas

3.3.3.1 Korekčný čas uvedený v Prílohe č, 9 Zmluvy musí byť
nastavený tak, aby boli splnené požiadavky stanovené v
Prílohe č. 2 Zmluvy.

3.3.3.2 Korekčné časy budú merané od okamihu zistenia poruchy,
ktorá bola hlásená OSK, alebo manuálne zistená kontrolou
podľa toho, ktorý prípad nastane skôr, alebo od okamihu
keď mohla či mala byť zistená.

3.3.4 Pokutové body

3.3.4.1 Za meteorologické zariadenie, ktoré nie je udržiavané
v súlade s príslušnými požiadavkami, budú pridelené
Pokutové body na základe Prílohy č. 9 Zmluvy.

3.3.4.2 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy od okamihu, kedy mala byť odchýlka opravená, ak
by nebol reakčný čas splnený.

3.3.4.3 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy, ak kontrolné testovanie a poskytovanie hlásení
nebolo vyhotovené v súlade s požiadavkami.
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3.3.4.4 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy, ak dokumentácia a záznamy nebudú priebežne
aktualizované.

3.4 Zariadenia na automatické sčítanie dopravy

3.4.1 Popis úlohy

3.4.1.1 Údržba zariadení na sčítanie dopravy zahŕňa zariadenia na
krajnici vozovky a senzory, medziľahlé zariadenia (napr.
prenosové zariadenia, káble) a zariadenia v OSK alebo
v priestoroch Príslušnej inštitúcie (po odovzdávacie miesto
dát zaisťované prostredníctvom technológie dodávanej
Koncesionárom - napr. v CRD).

3.4.1.2 Medziľahlé zariadenia zahŕňajú akékoľvek telekomunikačné
zariadenia alebo systémy a súvisiacu kabeláž, potrebné na
zabezpečenie úplnej prevádzkyschopnosti systému. Aby sa
predišlo pochybnostiam, tieto zariadenia zahŕňajú
akékoľvek telekomunikačné služby, ktoré sa využívajú
medzi stanovišťami a vzdialenými lokalitami.

3.4.1.3 Zariadenia v OSK zahŕňajú  akékoľvek zariadenia
v operačnom stredisku, vrátane počítačov, tlačiarní,
zobrazovacích obrazoviek, komunikačných zariadení,
napájacích zdrojov, záložných napájacích zariadení,
silových a komunikačných káblov a akékoľvek iné prvky,
ktoré majú zabezpečiť úplnú prevádzkyschopnosť systému.

3.4.1.4 Údržba zahŕňa udržiavanie všetkých zariadení uvedených
v článkoch 3.4.1.1 až 3.4.1.3 (vrátane) tejto Prílohy č. 3
Zmluvy v prevádzkyschopnom stave tak, aby sa dosiahli
požiadavky na výkonnosť popísané v Prílohe č. 2 Zmluvy
vrátane odoziev na poruchy, vykonávania kalibrácie
a kontrol v súlade s pokynmi výrobcov, opráv zariadení,
diagnostiky a opráv softvérových porúch a obnov
ochranných náterov.

3.4.1.5 Údržba zahŕňa tiež aktualizovanie akéhokoľvek
programového vybavenia, správu databáz a archívov, správu
softvérových licencií a aktualizácií, správu obnovovacích
programov technológie za účelom náhrady zariadení
s ukončenou životnosťou alebo zastaraných zariadení a
riadenie konfiguračných údajov a softvérových zmien
z akéhokoľvek dôvodu.

3.4.1.6 Údržba zahŕňa tiež vedenie dokumentácie a záznamov,
vedenie  inventárneho registra, vedenie inventárnych údajov
a aktualizáciu všetkých Dokumentov skutočného
realizovania stavby, Dokumentácia BKaŽP , výsledkov testov,
príručiek na údržbu a prevádzku a prevádzkových postupov.
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3.4.2 Požiadavky

3.4.2.1 Systémy a zariadenia budú udržiavané tak, aby boli splnené
požiadavky stanovené v Prílohe č. 2 Zmluvy.

3.4.2.2 Kontroly, testy, čistenie a kalibrácia všetkých zariadení
musia byť vykonávané v súlade s pokynmi výrobcov alebo
dodávateľov k údržbe a v súlade s tabuľkou 1 tejto Prílohy.

3.4.2.3 Dokumentácia a záznamy, týkajúce sa inventáru, režimov a
výsledkov údržby musia byť priebežne aktualizované.

3.4.2.4 Koncesionár zabezpečí správnu prevádzku zariadení sčítania
dopravy s minimálne 95 % funkčnosťou. To zahŕňa aj
spoľahlivosť komunikačného spojenia z miest sčítania
dopravy do systému zberu údajov Príslušnej inštitúcie.

3.4.3 Korekčné časy

3.4.3.1 Korekčné časy, ako sú uvedené v Prílohe č. 9 Zmluvy,
musia byť nastavené tak, aby boli splnené požiadavky
stanovené v Prílohe č. 2 Zmluvy.

3.4.3.2 Korekčné časy budú merané od okamihu zistenia poruchy,
ktorá bola hlásená OSK, alebo manuálne zistená kontrolou
podľa toho, ktorý prípad nastane skôr, alebo od okamihu
keď mohla či mala byť zistená.

3.4.4 Pokutové body

3.4.4.1 Zariadenie na sčítanie dopravy, ktoré nie je udržiavané
v súlade s príslušnými požiadavkami, budú pridelené
Pokutové body na základe Prílohy č. 9 Zmluvy.

3.4.4.2 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy od okamihu, kedy mala byť odchýlka opravená, ak
nie je dodržaný reakčný čas.

3.4.4.3 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy, ak kontrolné skúšanie a poskytovanie hlásení
nebolo vyhotovené v súlade s požiadavkami.

3.4.4.4 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy, ak dokumentácia a záznamy nie sú priebežne
aktualizované.

3.5 Zariadenia na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu

3.5.1 Popis úlohy

3.5.1.1 Údržba zariadení na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu
zahŕňa zariadenia na krajnici vozovky a senzory či
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zariadenia zabudované vo vozovke komunikácie,
medziľahlé zariadenia (napr. prenosové zariadenia, káble)
a zariadenia v OSK alebo v priestoroch Príslušnej inštitúcie
(po odovzdávacie miesto dát zaisťované po technológii
dodávané Koncesionárom - napr. v CRD).

3.5.1.2 Medziľahlé zariadenia zahŕňajú akékoľvek telekomunikačné
zariadenia alebo systémy a súvisiacu kabeláž, potrebné na
zabezpečenie úplnej prevádzkyschopnosti systému. Aby sa
predišlo pochybnostiam, tieto zariadenia zahŕňajú
akékoľvek telekomunikačné služby, ktoré sa využívajú
medzi stanovišťami a vzdialenými lokalitami.

3.5.1.3 Zariadenia v OSK zahŕňajú  akékoľvek zariadenia
v operačnom stredisku, vrátane počítačov, tlačiarní,
zobrazovacích obrazoviek, komunikačných zariadení,
napájacích zdrojov, záložných napájacích zariadení,
silových a komunikačných káblov a akékoľvek iné prvky,
ktoré majú zabezpečiť úplnú prevádzkyschopnosť systému.

3.5.1.4 Údržba zahŕňa udržiavanie všetkých zariadení uvedených
v článkoch 3.5.1.1 až 3.5.1.3 (vrátane) tejto Prílohy č. 3
Zmluvy v prevádzkyschopnom stave tak, aby sa dosiahli
požiadavky na výkonnosť popísané v Prílohe č. 2 Zmluvy
vrátane odoziev na poruchy, vykonávania kalibrácie
a kontrol v súlade s pokynmi výrobcov, opráv zariadení,
diagnostiky a opráv softvérových porúch a obnov
ochranných náterov.

3.5.1.5 Údržba zahŕňa tiež aktualizovanie akéhokoľvek
programového vybavenia, správu databáz a archívov, správu
softvérových licencií a aktualizácií, správu obnovovacích
programov, technológie za účelom náhrady zariadení
s ukončenou životnosťou alebo zastaraných zariadení a
riadenie konfiguračných údajov a softvérových zmien
z akéhokoľvek dôvodu.

3.5.1.6 Údržba zahŕňa tiež vedenie dokumentácie a záznamov,
vedenie  inventárneho registra, vedenie inventárnych údajov
a aktualizáciu všetkých Dokumentov skutočného
realizovania stavby, Dokumentácia BKaŽP , výsledkov testov,
príručiek na údržbu a prevádzku a prevádzkových postupov.

3.5.2 Požiadavky

3.5.2.1 Systémy a zariadenia budú udržiavané tak, aby boli splnené
požiadavky stanovené v Prílohe č. 2 Zmluvy.

3.5.2.2 Kontroly, testy, čistenie a kalibrácia všetkých zariadení
musia byť vykonávané v súlade s pokynmi výrobcov alebo
dodávateľov k údržbe a v súlade s tabuľkou 1 tejto Prílohy
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č. 3 Zmluvy.

3.5.2.3 Dokumentácia a záznamy, týkajúce sa inventáru, režimov a
výsledkov údržby musia byť priebežne aktualizované.

3.5.2.4 Pre  každé zariadenie na meranie hmotnosti vozidiel za
pohybu, Koncesionár musí:

 Vykonať overovacie skúšky počas prevádzky do
šiestich (6) mesiacov po prevzatí každého zariadenia
dynamických váh na meranie hmotnosti vozidiel za
pohybu, pomocou tých istých alebo podobných
vozidiel, aké boli použité na kalibráciu a akceptáciu
zariadenia (takéto vozidlá poskytne a kalibruje
Koncesionár),

 počas Koncesnej lehoty Koncesionár vykoná tie isté
overovacie testy počas prevádzky aspoň raz za rok
k dátumu výročia prevzatia zariadenia, alebo v
termínoch / časoch, ktoré budú schválené s Verejným
obstarávateľom. Aby sa predišlo akýmkoľvek
pochybnostiam, tieto overovacie skúšky, realizované
počas prevádzky, musia byť vykonané v lehotách D+6
mesiacov, D+12 mesiacov, D+24 mesiacov atď. až do
ukončenia Koncesnej lehoty (kde D predstavuje dátum
prevzatia stanovišťa).

3.5.3 Korekčné časy

3.5.3.1 Korekčné časy, ako sú uvedené v Prílohe č. 9 Zmluvy,
musia byť nastavené tak, aby boli splnené požiadavky
stanovené v Prílohe č. 2 Zmluvy.

3.5.3.2 Korekčné časy budú merané od okamihu zistenia poruchy,
ktorá bola hlásená OSK, alebo manuálne zistená kontrolou
podľa toho, ktorý prípad nastane skôr, alebo od okamihu
keď mohla či mala byť zistená.

3.5.4 Pokutové body

3.5.4.1 Zariadenie na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu, ktoré
nie je udržiavané v súlade s príslušnými požiadavkami, budú
pridelené Pokutové body na základe Prílohy č. 9 Zmluvy .

3.5.4.2 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy od okamihu, kedy mala byť odchýlka opravená, ak
nie je dodržaný reakčný čas.

3.5.4.3 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy, ak kontrolné skúšanie a poskytovanie hlásení
nebolo vyhotovené v súlade s požiadavkami.
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3.5.4.4 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy, ak dokumentácia a záznamy nie sú priebežne
aktualizované.

3.6 Zariadenia kamerového dohľadu

3.6.1 Popis úlohy

3.6.1.1 Údržba zariadení kamerového dohľadu (diaľničné kamery,
kamery umiestnené na odpočívadlách, portálov, vážiacich
staniciach, atď.) zahŕňa aj zariadenia na krajnici vozovky
(stĺpy, portály, okrajové stanice a zariadenia), medziľahlé
zariadenia (napr. prenosové zariadenia, káble) a zariadenia v
OSK alebo v priestoroch Príslušnej inštitúcie (po
odovzdávacie miesto dát zaisťované po technológii
dodávané Koncesionárom - napr. v CRD)

3.6.1.2 Zariadenia na krajnici zahŕňajú všetky prístroje a zariadenia,
uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy a akékoľvek súvisiace
napájacie zdroje, napájacie vedenia, komunikačné káble,
skrine, schodíky, stĺpy, mostíky a akékoľvek iné prvky,
ktoré majú zabezpečiť úplnú prevádzkyschopnosť systému.

3.6.1.3 Medziľahlé zariadenia zahŕňajú akékoľvek telekomunikačné
zariadenia alebo systémy a súvisiacu kabeláž, potrebné na
zabezpečenie úplnej prevádzkyschopnosti systému.

3.6.1.4 Zariadenia ústrednej stanice zahŕňajú  akékoľvek zariadenia
v OSK, vrátane počítačov, tlačiarní, zobrazovacích
obrazoviek, komunikačných zariadení, napájacích zdrojov,
záložných napájacích zariadení, silových a komunikačných
káblov a akékoľvek iné prvky, ktoré majú zabezpečiť úplnú
prevádzkyschopnosť systému.

3.6.1.5 Údržba zahŕňa udržiavanie všetkých zariadení uvedených
v článkoch 3.6.1.1 až 3.6.1.4 (vrátane) tejto Prílohy č. 3
Zmluvy v prevádzkyschopnom stave, za účelom dosiahnutia
požiadaviek na výkonnosť popísaných v Prílohe č. 2 vrátane
čistenia kamier, odoziev na poruchy, vykonávania kalibrácie
a kontrol v súlade s pokynmi výrobcov, opráv zariadení,
diagnostiky a opráv softvérových porúch a obnov
ochranných náterov.

3.6.1.6 Údržba zahŕňa tiež aktualizovanie akéhokoľvek
programového vybavenia, správu databáz a archívov, správu
softvérových licencií a aktualizácií, správu obnovovacích
programov technológie za účelom náhrady zariadení
s ukončenou životnosťou alebo zastaraných zariadení a
riadenie konfiguračných údajov a softvérových zmien
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z akéhokoľvek dôvodu.

3.6.1.7 Údržba zahŕňa tiež vedenie dokumentácie a záznamov,
vedenie inventárneho registra a inventárnych údajov
a aktualizáciu všetkých Dokumentov skutočného
realizovania stavby, Dokumentácia BKaŽP , výsledkov testov,
príručiek na údržbu a prevádzku a prevádzkových postupov.

3.6.2 Požiadavky

3.6.2.1 Systémy a zariadenia budú udržiavané tak, aby boli splnené
požiadavky stanovené v Prílohe č. 2 Zmluvy.

3.6.2.2 Kamery budú čistené v súlade s pokynmi výrobcov a na
udržanie adekvátnej viditeľnosti pre účely prevádzkového
monitorovania a dodržanie výkonnostných požiadaviek
definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy.

3.6.2.3 Okrajové stanice a pridružené zariadenia budú kalibrované
a udržiavané v súlade s pokynmi výrobcu.

3.6.2.4 Kontroly, testy, čistenie a kalibrácia všetkých zariadení
musia byť vykonávané v súlade s pokynmi výrobcov alebo
dodávateľov k údržbe a v súlade s tabuľkou 1 uvedenou
nižšie.

3.6.2.5 Dokumentácia a záznamy, týkajúce sa inventáru, režimov a
výsledkov údržby musia byť priebežne aktualizované
v súvislosti s požiadavkami správy evidencie majetku
Diaľničnej technológie podľa Prílohy č. 2 Zmluvy.

3.6.3 Korekčné časy

3.6.3.1 Korekčné časy, ako sú uvedené v Prílohe č. 9 zmluvy, musia
byť nastavené tak, aby boli splnené požiadavky stanovené
v Prílohe č. 2 Zmluvy.

3.6.3.2 Korekčné časy budú merané od okamihu zistenia poruchy,
ktorá bola hlásená OSK, alebo manuálne zistená kontrolou
podľa toho, ktorý prípad nastane skôr, alebo od okamihu
keď mohla či mala byť zistená.

3.6.4 Pokutové body

3.6.4.1 Za zariadenie kamerového dohľadu, ktoré nie je udržiavané
v súlade s príslušnými požiadavkami, budú pridelené
Pokutové body na základe Prílohy č. 9 Zmluvy.

3.6.4.2 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy od okamihu, kedy mala byť odchýlka opravená, ak
by nebol korekčný čas splnený.
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3.6.4.3 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy, ak kontrolné skúšanie a poskytovanie hlásení
nebolo ukončené v súlade s požiadavkami.

3.6.4.4 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy, ak dokumentácia a záznamy nie sú priebežne
aktualizované.

3.7 Podporná infraštruktúra

3.7.1 Popis úlohy

3.7.1.1 Údržba podpornej infraštruktúry zahŕňa sieť káblovodov a
chráničiek na krajnici vozovky a v stredovom deliacom
páse, akúkoľvek komunikačnú sieť na krajnici, súvisiace
šachty káblovodov, zaťahovacie laná, kryty na kanálových
šachtách, označenia kanálov, skrine, schodíky, chodníky,
zábradlia, bezpečnostné oplotenie, napájacie zdroje
a akékoľvek iné súvisiace prvky, potrebné na podporu
prevádzky Diaľničnej technológie.

3.7.1.2 Údržba podpornej infraštruktúry zahŕňa OSK. Koncesionár
bude udržiavať svoje operačné stredisko/á odborným
spôsobom, ktorý bude umožňovať ich správnu a efektívnu
prevádzku. Miestnosti na OSK musia mať udržiavanú
primeranú teplotu a hladiny hluku a osvetlenia. Tieto
miestnosti je potrebné upratovať a odstraňovať z nich
odpad. OSK je potrebné upratovať každý deň.

3.7.1.3 Údržba zahŕňa udržiavanie všetkých zariadení uvedených
v článkoch 3.7.1.1 a 3.7.1.2 (vrátane) tejto Prílohy č. 3
Zmluvy v prevádzkyschopnom stave tak, aby sa dosiahli
výkonnostné parametre popísané v Prílohe č. 2 Zmluvy
vrátane odoziev na poruchy, vykonávania kalibrácie
a kontrol v súlade s pokynmi výrobcov, opráv zariadení,
diagnostiky a opráv softvérových porúch a obnov
ochranných náterov.

3.7.1.4 Údržba zahŕňa tiež aktualizáciu akéhokoľvek programového
vybavenia, správu databáz a archívov, správu softvérových
licencií a aktualizácií, správu obnovovacích programov
technológie za účelom náhrady zariadení s ukončenou
životnosťou alebo zastaraných zariadení a riadenie
konfiguračných údajov a softvérových zmien
z akéhokoľvek dôvodu.

3.7.1.5 Údržba zahŕňa tiež vedenie dokumentácie a záznamov,
vedenie inventárneho registra a inventárnych údajov
a aktualizáciu všetkých Dokumentov skutočného
realizovania stavby, Dokumentácia BKaŽP, výsledkov testov,
príručiek na údržbu a prevádzku a prevádzkových postupov.
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3.7.2 Požiadavky

3.7.2.1 Zariadenia súvisiace s infraštruktúrou uvedené v Prílohe č. 2
Zmluvy je potrebné udržiavať v stave, v akom boli uvedené
do prevádzky, a každý rok musí byť vykonávaná kontrola
kanálov, zaťahovacích lán, šácht, poklopov a všetkých
ostatných komponentov zariadení. Káblovody musia byť
udržiavané tak, aby nevykazovali žiadne prekážky. Šachty
musia byť očistené od sutín a odpadkov a musia byť suché.

3.7.2.2 Akúkoľvek komunikačnú sieť je potrebné nepretržite
automaticky monitorovať pomocou systému správy siete.
Poruchy budú automaticky ohlasované príslušnému
personálu údržby.

3.7.2.3 Kontroly, skúšky, čistenie a kalibrácia všetkých zariadení
musia byť vykonávané v súlade s pokynmi na údržbu,
vydanými výrobcom alebo dodávateľom a v súlade
s tabuľkou 1 uvedenou nižšie.

3.7.2.4 OSK bude udržiavané v profesionálnom, efektívnom
a čistom stave.

3.7.2.5 Dokumentácia a záznamy, týkajúce sa inventáru, režimov a
výsledkov údržby musia byť priebežne aktualizované.

3.7.3 Korekčné časy

3.7.3.1 Korekčné časy uvedené v Prílohe č. 9 Zmluvy musia byť
nastavené tak, aby boli splnené požiadavky stanovené
v Prílohe č. 2 Zmluve.

3.7.3.2 Korekčné časy budú merané od okamihu zistenia poruchy,
ktorá bola hlásená OSK, alebo manuálne zistená kontrolou
podľa toho, ktorý prípad nastane skôr, alebo od okamihu
keď mohla či mala byť zistená.

3.7.4 Pokutové body

3.7.4.1 Za neprimerané opotrebenie systému káblovodov
a ostatných zariadení budú pridelené Pokutové body na
základe Prílohy č. 9 Zmluvy v prípade, ak takéto
zhoršovanie ovplyvňuje riadnu prevádzku Diaľničnej
technológie, alebo ak nedôjde k oprave akýchkoľvek porúch
do troch (3) mesiacov od ich zistenia.

3.7.4.2 Za nedostatky pri zisťovaní porúch na komunikačnej sieti
budú pridelené Pokutové body na základe Prílohy č. 9
Zmluvy v prípade, ak takéto nedostatky ovplyvňujú riadnu
prevádzku systémov Diaľničnej technológie.



28

3.7.4.3 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy, ak kontrola, testovanie a výkazy neboli
uskutočnené v súlade s požiadavkami.

3.7.4.4 Pokutové body budú pridelené na základe Prílohy č. 9
Zmluvy, ak dokumentácia a záznamy nie sú priebežne
aktualizované.

3.8 Požiadavky na kontrolu, testovanie, čistenie a kalibráciu

3.8.1 Koncesionár zavedie harmonogram pravidelných prehliadok,
skúšok, čistenia a kalibrácie na základe popisu v nasledujúcej
tabuľke a na základe pokynov výrobcu/dodávateľa každého systému
Diaľničnej technológie.

3.9 Pre vylúčenie pochybností, žiadne z ustanovení tejto Prílohy č. 3 Zmluvy
nemá vplyv na plnenie povinností Koncesionára, ktoré mu ako správcovi
cestnej komunikácie vyplývajú z Právnych predpisov alebo Noriem.

Tabuľka 1
Systém/zariadenie Požiadavka Poznámka
Zariadenia systému
na riadenie
premávky

Vizuálna kontrola značiek a signálnych zariadení pre
tento účel sa vykonávaná vtedy, keď personál
Koncesionára bežne prechádza Projektovou cestnou
komunikáciou za účelom zistenia akýchkoľvek
zjavných porúch na značkách a signálnych
zariadeniach

Vizuálne prehliadky všetkých zariadení aspoň každé tri
(3) mesiace.

Vizuálna prehliadka stĺpov a portálov pre kamerový
dohľad a mechanické zaistenie prístupu údržby –
každé tri (3) mesiace alebo na základe požiadaviek
dodávateľa stĺpov a portálov pre kamerový dohľad.
Kontrola raz ročne a preskúšanie bezpečnostných
zdvíhacích mechanizmov, atď.

Prehliadky, skúšanie a kalibrácia všetkých zariadení
a senzorov na základe požiadaviek dodávateľa
každého systému alebo senzora v intervaloch,
stanovených dodávateľom v pokynoch k údržbe.

Prehliadka elektrickej a mechanickej bezpečnosti raz
za rok.

Akékoľvek iné prehliadky na základe pokynov
výrobcov k údržbe.

Čistenie značiek/signálnych zariadení v pravidelných
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intervaloch, aby sa zabránilo zhoršeniu ich optického
výkonu. Daná frekvencia závisí od lokality,
náchylnosti k zašpineniu a poveternostných
podmienok.

Čistenie kamier kamerového dohľadu a video kamier,
určených na detekciu incidentov v pravidelných
intervaloch, aby sa zabezpečilo ich potrebné
fungovanie. Daná frekvencia závisí od lokality,
náchylnosti k zašpineniu a poveternostných
podmienok.
Zariadenia určené na riadenie a monitorovanie
premávky musia byť kontrolované, preskúšané, čistené
a kalibrované v súlade s pokynmi dodávateľov
k údržbe.

Zariadenie
telefónov
núdzového volania
a iné komunikačné
zariadenia

Kontrola diaľničných telefónnych stĺpov počas výkonu
bežného čistenia každé dva (2) mesiace

Kontrola elektrickej a mechanickej bezpečnosti raz za
rok.

Akékoľvek iné kontroly na základe pokynov výrobcov
k údržbe.

Meteorologické
zariadenia

Vizuálne prehliadky všetkých zariadení aspoň každé tri
(3) mesiace.

Prehliadky, skúšanie a kalibrácia všetkých zariadení
a senzorov na základe požiadaviek dodávateľa
každého systému alebo senzora v intervaloch,
stanovených dodávateľom v pokynoch k údržbe.

Prehliadka elektrickej a mechanickej bezpečnosti raz
(1) za rok.

Akékoľvek iné prehliadky na základe pokynov
výrobcov na údržbu.

Čistenie premenných dopravných značiek
v pravidelných intervaloch, aby sa zabránilo zhoršeniu
ich dosiahnutého potrebného výkonu. Daná frekvencia
závisí od lokality, náchylnosti k zašpineniu
a poveternostných podmienok.

Systémy sčítania
dopravy

Prehliadky, testovanie a kalibrácia všetkých zariadení
a senzorov na základe požiadaviek dodávateľa
každého systému alebo senzora v intervaloch,
stanovených dodávateľom v pokynoch na údržbu.

Kontrola
vykonávaná
Koncesionárom
každý rok
porovnávaním
video záznamov



30

so záznamami
vytvorenými
každým
systémom.
Evidenciu
správneho
presného
fungovania
predloží
Koncesionár
Verejnému
obstarávateľovi.

Systémy váženia
dopravy za pohybu

Prehliadky, testovanie a kalibrácia všetkých zariadení
a senzorov na základe požiadaviek dodávateľa
každého systému alebo senzora v intervaloch,
stanovených dodávateľom v pokynoch na údržbu.

Čistenie premenného dopravného značenia v častých
intervaloch na dosiahnutie potrebného výkonu.
Frekvencia závisí od umiestnenia, citlivosti na špinu
a podmienok počasia.

Vážiace
stanovištia je
potrebné
kontrolovať
aspoň raz za rok
pomocou
kalibrovaných
vozidiel.

Zariadenia
kamerového
dohľadu

Vizuálna prehliadka zariadení kamerového dohľadu
personálom Koncesionára pre bežnom použití
Projektovej cestnej komunikácie na detekciu
akýchkoľvek porúch kamerového systému.

Vizuálne prehliadky všetkých zariadení každé tri (3)
mesiace.

Vizuálna prehliadka stĺpov kamerového dohľadu
a mechanických opatrení na umožnenie prístupu počas
údržby – každé tri (3) mesiace alebo ako uvádza
dodávateľ stĺpov. Ročná prehliadka a test
bezpečnostných mechanizmov.

Prehliadky, testovanie a kalibrácia všetkých zariadení
a senzorov na základe požiadaviek dodávateľa
každého systému alebo senzora v intervaloch,
stanovených dodávateľom v pokynoch k údržbe.

Ročná prehliadka elektrického a mechanického
zabezpečenia.

Čistenie kamier v častých intervaloch na dosiahnutie
potrebného výkonu. Frekvencia závisí od umiestnenia,
citlivosti na špinu a podmienok počasia.

Infraštruktúra Šachty káblovodov a prázdne káblovody (chráničky) je
potrebné kontrolovať raz za rok a čistiť/odblokovať
podľa potreby.
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Prípadné poškodenie na poklopoch na šachtách
káblovodov je potrebné kontrolovať raz (1) za rok
a v prípade potreby ich vymeniť.

Skrinky napájania a zariadení je potrebné kontrolovať
raz (1) za rok, či nie sú poškodené,  mazať, čistiť
a opravovať podľa potreby.
Napájacie zdroje je potrebné kontrolovať a preskúšať
aspoň raz (1) za rok v súlade s príslušnými
elektrickými normami.

Všetky štítky na kábloch a skrinkách je potrebné
kontrolovať raz za rok a vymeniť podľa potreby.
Každý rok je potrebné preskúšať všetky nepoužívané
náhradné káble alebo jadrá z optických vlákien.

Raz za rok je potrebné kontrolovať stav a funkčnosť
elektronického zabezpečovacieho systému vo všetkých
rozvádzačov, skriniach a objektov.

Zariadenia OSK Každodenná kontrola zariadení v OSK, vrátane
monitorov operátorov a monitorov namontovaných na
stenách.

Čistenie monitorov, klávesníc, myší a
mikrotelefónov/slúchadiel s mikrofónom každý
týždeň.

Čistenie a kontrola interného kamerového systému.

Kontrola tlačiarní a ostatných periférnych zariadení
každý deň a náhrada spotrebných materiálov podľa
potreby.

Kontrola miestností každý týždeň a vynášanie
odpadkov podľa potreby.

Kontrola záložných napájacích zdrojov každý štvrťrok,
vrátane správneho fungovania všetkých UPS
a obvodov generátorov.
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ČASŤ 1

Normy

Výraz „Normy“ je definovaný v Prílohe č. 2 Zmluvy. Požiadavky Príslušných
inštitúcií

Požiadavky Príslušných inštitúcií

Požiadavky Príslušných inštitúcií pre Odpočívadlá a Strediská správy a údržby
diaľnic a rýchlostných ciest znamenajú požiadavky obsiahnuté v:

1. V Existujúcich poskytnutých údajoch (najmä ale nielen v dokumentácii pre
územné rozhodnutie);

2. Koncepcii rozmiestnenia a vybavenia Odpočívadiel na diaľniciach a
rýchlostných cestách v Slovenskej republike schválenej Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky;

3. Koncepcii stredísk správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej
republike vydanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky.
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ČASŤ 2
ODPOČÍVADLÁ

1. Úvod
V tejto Časti 2 tejto Prílohy č. 4 Zmluvy sú stanovené Požiadavky Verejného
obstarávateľa na Odpočívadlá, ktoré Koncesionár musí vybudovať v súlade
s podmienkami tejto Zmluvy. Túto Prílohu č. 4 Zmluvy je potrebné
interpretovať spolu so Zmluvou a predovšetkým s Článkom 11.1, 11.2, 11.3
Zmluvy.

2. Výkonnostné normy
Výkonnostné normy sú stanovené v Časti 3 Prílohy č. 9 Zmluvy.

3. Projektová dokumentácia a výstavba
Projektová dokumentácia a výstavba musia byť v súlade s Prílohou č. 2 a 18
Zmluvy a v súlade s príslušnými povoleniami. Všetky požadované objekty
musia byť naprojektované v súlade s príslušnými dohodnutými normami;
musia byť aj v súlade s priestorovým usporiadaním dohodnutým s Príslušnými
inštitúciami.

Podľa požiadaviek v Prílohe č. 18 Zmluvy, bude Koncesionárom zabezpečená
realizácia a prevádzka objektu Čerpacej stanice pohonných hmôt (ďalej len ČS
PHM) na základe zmluvného vzťahu s treťou stranou. Zodpovednosťou
Koncesionára bude zaistenie projektovej dokumentácie aj stavebných povolení
pre objekty Čerpacích staníc na Odpočívadlách.

4. Odpočívadlá na Diaľnici D4
4.1 Úvod

Poloha a minimálne vybavenie Odpočívadiel sú uvedené na výkresoch,
v prílohách a v správach zahrnutých v Existujúcich poskytnutých údajoch.
Požadovaný minimálny rozsah Prác je stanovený v požiadavkách Prílohy č. 18
Zmluvy. Podrobné údaje uvedené v Existujúcich poskytnutých údajoch
a v prílohách stanovujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené.
Koncesionár musí získať súhlas všetkých Príslušných inštitúcií a predložiť
všetky výkresy a technické špecifikácie na pripomienkovanie Nezávislému
dozoru.

4.2 Odpočívadlo Rovinka v úseku Ketelec – Rovinka, typ A1

4.2.1 Poloha a popis

Dve odpočívadlá sú umiestnené v približnom staničení 8,800 km;
ľavostranné odpočívadlo určené pre dopravu smerom na Rusovce
a pravostranné odpočívadlo určené pre dopravu smerom na Ivanku
pri Dunaji. Odpočívadlá sú uvedené na výkresoch č. 002668 a 002669
v Ponuke Koncesionára.
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4.2.2 Minimálne požadované vybavenie Odpočívadla, ktoré platí zároveň
pre pravostranné odpočívadlo (SO320-01 až SO 320-73) aj ľavostranné
odpočívadlo (SO 310-01 až SO 310-73)

4.2.2.1 parkovacie plochy:
- parkovacie plochy pre OA - 115, z toho 6 pre imobilných;
- parkovacie plochy pre OA zamestnancov motorestu a ČS PHM -

10;
- parkovacie plochy pre OA návštevníkov motorestu - 10 + 1

handicap;
- parkovacie plochy pre A - 18;
- parkovacie plochy pre NA – 36;
- parkovacie plochy pre NA 153 (bezpečnostná kat 1)

s vymedzeným stráženým parkovaním bez. kat. 4, so samostatnou
ČS PHM pre NA a so samostatnými hygienickými a stravovacími
službami pre vodičov NA;

- parkovacie plochy pre obsluhu vybavenia v monitorovanej zóne –
4;

- parkovacie plochy pre karavany – 10;

Odstavné miesta pre OA zamestnancov a návštevníkov motorestu sú zarátané v ploche
pre OA – 115 miest. Parkoviská pre ČS PHM nie sú navrhované.

4.2.2.2 ostatné objekty:
- Oddychová zóna pre aktívny oddych (zariadenia pre deti, dospelých,
psov)
- - Oddychová zóna pre pasívny oddych (lavičky, stoly, zastrešené

lavice so stolmi);
- - Hygienické služby – verejné toalety;
- - Priestor pre váženie nákladných vozidiel pre potreby Policajného

zboru SR;
- - priestorová rezerva s pripravenosťou pre vážnicu nákladných

vozidiel pre potreby Policajného zboru Slovenskej republiky,

4.2.2.3 objekty pro dopĺňanie pohonných hmôt :
- ČS PHM, vrátane CNG a LPG s rýchlym občerstvením (nonstop) –
bude uvedená do prevádzky súčasne s príslušným Samostatným
úsekom;
- nabíjacie stanice pre elektromobily na parkovacích plochách,
univerzálne stanice pre všetky certifikované typy elektromobilov,
minimálne päť (5) parkovacích miest, vrátane označenia a prístreškov;

4.2.2.4 priestorová rezerva: - motorest;
- motel.

4.3 Rozsah prác

Rozsah prác zahŕňa:
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 výstavbu, prevádzku a údržbu Odpočívadiel a priľahlého
pozemku uvedeného na situácii príslušného stavebného objektu
a v súlade s Prílohou č. 6 Zmluvy, v súlade s Prílohou č. 2,
Manuálom užívania stavby a Prílohou č. 9 a Prílohou č. 18
Zmluvy až do Dňa ukončenia.

Pri plnení týchto služieb musí Koncesionár venovať osobitnú
pozornosť:

 bezpečnosti;
 vplyvom na životné prostredie;
 trvalej udržateľnosti stavu životného prostredia; a
 spolupráci na miestnej úrovni.

4.4 Budovy

Koncesionár je zodpovedný za Dokumentáciu pre realizáciu stavby
a výstavbu budov. Ku každej budove musí byť poskytnuté podrobné
dispozičné riešenie miestností a zariadení, ich vnútorné rozmery,
štandard stavby a zariadenia atď. podliehajú súhlasu Zástupcu
Verejného obstarávateľa.

Budovy musia byť plne vybavené elektrinou, plynom (ak je to
požadované), prívodom studenej vody, ohrevom teplej úžitkovej vody,
kúrením, osvetlením a vzduchotechnikou.

5. Odpočívadlá na Rýchlostnej ceste R7
5.1 Úvod

Poloha a minimálne vybavenie Odpočívadiel sú uvedené na výkresoch,
v prílohách a v správach zahrnutých v Poskytnutých údajoch. Požadovaný
minimálny rozsah Prác je stanovený v požiadavkách Prílohy č. 18 Zmluvy.
Podrobné údaje uvedené v Poskytnutých údajoch a v prílohách stanovujú
minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené. Koncesionár musí získať
súhlas všetkých Príslušných inštitúcií a predložiť všetky výkresy a technické
špecifikácie na pripomienkovanie Nezávislému dozoru.

5.2. Odpočívadlo Blatná na Ostrove v úseku Dunajská Lužná – Holice, typ
B (výhľadovo typ A)

5.2.1 Poloha a popis

Dve Odpočívadlá sú umiestnené v približnom staničení 14,250 km;
ľavostranné Odpočívadlo určené pre dopravu smerom na Bratislavu
a pravostranné Odpočívadlo určené pre dopravu smerom na Holice.
Odpočívadlá sú uvedené na výkresoch č. 002800 a 002801 v Ponuke
Koncesionára.

5.2.2 Minimálne požadované vybavenie Odpočívadla, ktoré platia
zároveň pre pravostranné odpočívadlo (SO 401-01 až SO 401-
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12) aj ľavostranné odpočívadlo (SO 402-01 až SO 402-12)

5.2.2.1 parkovacie plochy:
- parkovacie plochy pre OA - 30 + 5 pre imobilných (výhľad

45+ 7);
- parkovacie plochy pre OA pri ČS PHM - 5 + 1 pre

imobilných;
- výhľad - parkovacie plochy pre OA návštevníkov

motorestu - 15 + 2 handicap;
- parkovacie plochy pre A – 8 (výhľad 15);
- parkovacie plochy pre NA – 30 bezpečnostná kat 1 (výhľad

50);
- parkovacie plochy pre karavany – 2 (výhľad 5);

Odstavné miesta pre OA zamestnancov a návštevníkov motorestu sú
zarátané v ploche pre OA.

5.2.2.2 ostatné objekty:
- Oddychová zóna pre aktívny oddych (zariadenia pre deti,

dospelých, psov);
- Oddychová zóna pre pasívny oddych (lavičky, stoly,

zastrešené lavice so stolmi);
- Hygienické služby – verejné toalety;
- Priestor pre váženie nákladných vozidiel pre potreby

Policajného zboru Slovenskej republiky.

5.2.2.3 objekty pro dopĺňanie pohonných hmôt :
- ČS PHM, vrátane CNG a LPG s rýchlym občerstvením
(nonstop) – bude uvedené do prevádzky súčasne s príslušným
Samostatným úsekom;
- nabíjacie stanice pre elektromobily na parkovacích plochách,
univerzálne stanice pre všetky certifikované typy
elektromobilov, minimálne tri (3) parkovacie miesta, vrátane
označenia a prístreškov;

5.2.2.4 priestorová rezerva:
- motorest.

5.3 Rozsah prác

Rozsah prác zahŕňa:

 výstavbu, prevádzku a údržbu Odpočívadiel a priľahlého
pozemku uvedeného na situácii príslušného stavebného objektu
a v súlade s Prílohou č. 2 Zmluvy, Manuálom užívania stavby a
Prílohu č. 9 a Prílohy č. 18 Zmluvy až do Dňa ukončenia.

Pri plnení týchto služieb musí Koncesionár venovať osobitnú
pozornosť:

 bezpečnosti;
 vplyvom na životné prostredie;



7

 trvalej udržateľnosti stavu životného prostredia; a
 spolupráci na miestnej úrovni.

5.4 Budovy

Koncesionár je zodpovedný za Dokumentáciu pre realizáciu stavby
a výstavbu budov. Ku každej budove musí byť poskytnuté podrobné
dispozičné riešenie miestností a zariadení, ich vnútorné rozmery,
štandard stavby a zariadenia atď. podliehajú súhlasu Zástupcu
Verejného obstarávateľa.

Budovy musia byť plne vybavené elektrinou, plynom (ak je to
požadované), prívodom teplej úžitkovej a studenej vody, kúrením,
osvetlením a vzduchotechnikou.
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ČASŤ 3
STREDISKÁ SPRÁVY A ÚDRŽBY KONCESIONÁRA

1. Úvod
V tejto Časti 3 tejto Prílohy č. 4 Zmluvy sú stanovené Požiadavky Verejného
obstarávateľa na Stredisko správy a údržby (ďalej len SSÚ), ktoré
Koncesionár musí zabezpečiť v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Túto
prílohu je potrebné interpretovať spolu so Zmluvou a predovšetkým s
Článkom 11.1, 11.2 Zmluvy, Prílohou č. 2 a Prílohou č. 18 Zmluvy. Pre
plnenie záväzkov Koncesionára podľa tejto Zmluvy je Koncesionár plne
zodpovedný za kúpu alebo prenájom pozemku a komplexný návrh a povolenia
potrebné pre realizáciu SSÚ.

2. Výkonnostné normy
Výkonnostné normy sú stanovené v časti 3 Prílohy č. 9 Zmluvy.

3. Projektová dokumentácia a výstavba
Projektová dokumentácia a výstavba musia byť v súlade s Prílohou č. 2 a s
Prílohou č. 18 a v súlade s príslušnými povoleniami a s touto Prílohou č. 4
Zmluvy. Koncesionár bude informovať všetky Príslušné inštitúcie a získa
Potrebné povolenia pre všetky časti SSÚ.

4. Stredisko správy a údržby - SSÚ
4.1 Úvod

Minimálne požiadavky týkajúce sa SSÚ, ktoré musia byť splnené, sú uvedené
v Prílohe č. 18 Zmluvy. Koncesionár musí získať súhlas všetkých Príslušných
inštitúcií a predložiť Projektovú dokumentáciu a technické špecifikácie
na pripomienkovanie Nezávislému dozoru.

4.2 Areál SSÚ

4.2.1 Poloha a popis

Stredisko správy a údržby sa nachádza približne v km 4.1,
Samostatného úseku č. R7-1. Prístup k nemu je zabezpečený z/cez R7-
1 (prístupová cesta bude určená Verejným Obstarávateľom.
Koncesionár musí postaviť a udržiavať objekty SSÚ. Koncesionár
musí umožniť prístup personálu Verejného obstarávateľa
a Nezávislého dozoru, v súlade s Prílohami č. 3 a 9 Zmluvy.

Koncesionár má plnú zodpovednosť za výstavbu a údržbu všetkých
pevných zariadení a všetky príjazdové cesty pre SSÚ;

V rámci svojej údržby má Koncesionár plnú zodpovednosť za všetky
prvky SSÚ, aj za akékoľvek identifikovateľné náklady za dodávky
médií pre tretie strany, ktorým boli v SSÚ poskytnuté priestory.
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4.2.2 Priestory pre zabezpečenie Služieb

Zariadenie/funkcia Veľkosť m2

Vonkajšia plocha Stavebná plocha

Administratívna budova 595

Parkovisko (40 miest) 1785

Garáž 350

Priestory na umývanie 384

Sklad zariadení 350

Priestor na manévrovanie vozidiel 328

Sklad soli 1000

Priestor na manévrovanie vozidiel 823

4.2.3 Budovy

Koncesionár je zodpovedný za vypracovanie Dokumentácie pre
realizáciu stavby a výstavbu budov.

Administratívna Budova

Navrhovaná administratívna budova poskytuje dve poschodia
využiteľných priestorov s celkovou plochou 595 m2. Budova bude
zahŕňať zariadenie pre Verejného obstarávateľa a Nezávislý dozor ako
sa uvádza v článku 8 Prílohy č. 18 Zmluvy.

Stredisko správy a údržby musí spĺňať požiadavky Prílohy č. 2 a
Prílohy č. 4 Zmluvy a Článok 11 (Užívanie) Zmluvy.

Navrhuje sa, aby administratívna budova bola z oceľovej konštrukcie
so železobetónovým prízemím, prvým poschodím a schodiskom.
Vonkajšie, vnútorné steny a strecha budú vyrobené z rámu z ocele
valcovanej za studena pozostávajúceho z výplne kovových stĺpov
medzi hlavnými oceľovými stĺpmi a stenami a oceľových väzníkov
umiestnených medzi oceľovými nosníkmi na streche.
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Rozpis ubytovania v administratívnej budove je zobrazený v Tabuľka
2.

Budovy musia byť plne vybavené TZB systémy – s napojením na
všetky inžinierske site.

Steny prízemia budú obložené fasádnymi tehlami až po horný okraj
okna. Nad touto úrovňou budú steny obložené farebnými doskami z
profilovaného vláknitého cementu s rovnakým materiálom, ako sa
použije na pokrytie strechy.  Dosky z profilovaného vláknitého
cementu boli vybrané ako obklad pre všetky tri budovy na pracovisku
so zámerom, aby vonkajší vzhľad budov harmonicky pôsobil ako
skupina. Dosky z profilovaného vláknitého cementu sú odolným
materiálom s nízkou náročnosťou na údržbu, ktorý má dobrú odolnosť
proti agresívnym atmosférickým podmienkam. Netrpí hrdzou alebo
koróziou a je odolný proti chemickým vplyvom. Má dobré
protihlukové a tepelne izolačné vlastnosti, a je k dispozícii v širokom
rozsahu jemných farieb. Materiál môže pre materiálovú špecifikáciu
dosiahnuť podľa Zeleného manuálu (Green Guide) hodnotenie A +
alebo A.

Na väčšine strechy nad schodmi sú malé oblasti plochej strechy.
Oblasti plochej strechy by sa používali na montáž a ukrytie chladiacich
jednotiek na klimatizáciu kancelárie na prvom poschodí, IT miestnosť

Zariadenie/funkcia Veľkosť
[m2]

Recepcia (2 osoby) 20
Sklad zadávateľa 8
Kancelárie 40
Zasadačka 1 25
Zasadačka 2 15
Zasadačka 3 15
Strojovňa 27
Sklad upratovačiek 4
Sklad 40
Technická miestnosť 40
Kuchyňa 25
Dámska toaleta a hygiena 10
Dámska šatňa/skrinky 16
Prístupná toaleta 4
Pánska toaleta a hygiena 10
Pánska šatňa/skrinky 16
Priestory na bežný pohyb/čakanie pri recepcii 45
Kancelária pre informácie 40
Kancelária pre nezávislého inžiniera 40
Prístupná toaleta 4
Mini kuchynka s kávovarom a varnou kanvicou 11
Kancelária/riadiaca miestnosť 100
Miestnosť IT 20
Serverovňa 20

SPOLU 595
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a serverovni.

Odkvapy a odkvapové rúry budú z masívneho poplastovaného hliníka,
nenáročného na údržbu. Odvádzanie dažďovej vody z budovy.

Okná budú z poplastovaného hliníka, nenáročného na údržbu, s
dvojsklom a vertikálnym posuvným otváraním.

Všetky vnútorné steny sa postavia zo sadrokartónu na kovovej
konštrukcii s farebným náterom. Kazetový strop bude pozostávať z
kombinácie obkladu stropu a sadrokartónu. Podlaha v kanceláriách
bude obvykle pokrytá  kobercom a keramickými dlaždicami na
miestach pre pohyb osôb, kuchyni, na toaletách a v šatniach.

Budova garáží a skladov

Budova garáží a skladov bude mať celkovú vnútornú rozlohu 700 m2
rozdelenú na dve rovnaké časti, každá s rozlohou 350 m2.

V garáži je 8 parkovacích miest na úžitkové vozidlá strednej veľkosti
dĺžky 7 m a šírky 4 m. Požiadavky na skladovacie priestory neuvádzajú
žiadne členenie priestoru, takže návrh v súčasnej dobe ukazuje veľký
otvorený pôdorys. V prípade potreby sa môže rozdeliť.

Navrhuje sa, aby táto budova bola z oceľovej konštrukcie so
železobetónovým prízemím. Obvodové steny budú murované z tehál a
neomietnutých tvárnic až do výšky 2,4 m nad úrovňou terénu, vyššie
budú obkladové lišty z ocele valcovanej za studena uloženými medzi
oceľovými stĺpmi. Strecha bude postavená z väzníkov zo za studena
valcovanej ocele umiestnených medzi oceľovými nosníkmi.

Vnútorná priečka medzi garážou a skladovacími priestormi sa postaví z
neomietnutých betónových prefabrikátov.

Súčasné návrhy predpokladajú, že budova nebude vyhrievaná alebo
izolovaná, v prípade potreby sa izolácia môže doplniť do návrhu

Steny prízemia budú z vonkajšej strany obložené fasádnymi tehlami od
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úrovne terénu až po horný okraj okna. Nad touto úrovňou bude
obloženie farebnými doskami z profilovaného vláknitého cementu s
rovnakým materiálom, ako sa použije na pokrytie strechy. Do
strešného plášťa budú začlenené priesvitné dosky, aby v oboch častiach
budovy bolo prirodzené svetlo.
Odkvapy a odkvapové rúry budú masívne, nenáročné na údržbu,
potiahnuté plastom z pozinkovanej ocele, s ochranou vozidiel na
spodnej časti alebo zapustené do konštrukcie obvodového múru.
Odvádzanie dažďovej vody z budovy bude nasmerované do
podzemnej nádrže. Realizovateľnosť využitia uskladnenej vody, aby
slúžila na oplachovanie vozidiel v prednej časti budovy s garážami, sa
preskúmajú.

Obe strany budovy budú mať rolovacie brány plnej výšky, s
povrchovou úpravou práškovým nanášaním polyesteru, umožňujúce
prístup automobilov. Vstupné dvere pre personál sa umiestnia na
bočných častiach priľahlých k prístupovej ceste pre chodcov.
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4.2.4 Operačné stredisko Koncesionára

Súčasťou SSÚ bude Operačné stredisko Koncesionára (OSK). OSK
bude umiestnené v SSÚ. Ak bude Koncesionár realizovať viac SSÚ,
OSK bude umiestnené v tom SSÚ, v ktorom bude umiestnené sídlo
Vedúceho oddelenia cestnej údržby v zmysle Prílohy č. 18 Zmluvy.

Pracovisko pre Verejného obstarávateľa

Pre potreby zaisťovania dohľadu Verejného obstarávateľa nad
činnosťou Koncesionára bude v jeho Operačnom stredisku zriadená
miestnosť o veľkosti min. 40 m2 (min. 6,5 x 6,2 m). Dispečing
Verejného obstarávateľa bude nezávisle klimatizovaný priestor
s denným osvetlením a možnosťou prirodzeného vetrania. Priestor
bude v tej istej budove ako Operačné stredisko Koncesionára,
s priamym napojením (cez spoločnú chodbu) na dispečing
Koncesionára, na spoločné toalety a dennú miestnosť s kuchynkou.

Ak priestory Verejného obstarávateľa nebude možné priamo napojiť na
spoločné zázemie, bude doplnená osobitná denná miestnosť s čajovou
kuchynkou pre 4 osoby a toaleta ( 1x umývadlo, 1x sprcha, 1x WC).
Pracovisko bude riešené tak, aby bolo možné realizovať veľkoplošnú
obrazovkovú stenu v zhodných parametroch ako pre dispečing
Koncesionára (zobrazovacia stena, počty panelov, softwarové
vybavenie, ...). Miestnosť bude vybavená tromi stanoviskami –
pracovnými miestami ( 1x stolný počítač s monitorom 29´´ + 1x
kancelárski stôl 180x70 cm + 2x kancelárske kreslo + uzamykateľný
kontejner - na každé pracovisko), šatňovou a odkladacou skriňou
(2x120x60x220 cm), rokovací stôl pre 6 osôb (200x90 cm) vrátane
kancelárskych kresiel. V miestnosti bude tiež osadené samostatné
externé dátové úložisko pre potreby Verejného obstarávateľa na
zálohovanie dát o kapacite 3TB s možnosťou navýšenia kapacity,
vrátane záznamového úložiska pre zálohovanie záznamov
z dohľadového kamerového systému po dobu min. sedemdesiatdva
(72) hodín s možnosťou prenosu dát na prenosné média, napojené na
internú dátovú sieť miestnosti.

Technologické vybavenie
Všetky priestory Verejného obstarávateľa budú vybavené EZS a EKV,
dátovým a telefónnym pripojením (min. desať (10) pripájacích bodov
na miestnosť v rozvodoch v podlahových kanáloch), VZT
a vykurované.

Pracovisko pre Nezávislý dozor

Pre potreby vykonávania činností Nezávislého dozoru bude
v Operačnom stredisku Koncesionára zriadená miestnosť o veľkosti
min. 40 m2 (min. 6,5 x 6,2 m). Pracovisko Nezávislého dozoru bude
nezávisle klimatizovaný priestor s denným osvetlením a možnosťou
prirodzeného vetrania. Priestor bude v tej istej budove ako Operačné
stredisko Koncesionára, s priamym napojením (cez spoločnú chodbu)
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na dispečing Koncesionára, na spoločné toalety a dennú miestnosť
s kuchynkou.
Ak priestory Nezávislého dozoru nebude možné priamo napojiť na
spoločné zázemie, bude doplnená osobitná denná miestnosť s čajovou
kuchynkou pre štyri (4) osoby a toaleta ( 1x umývadlo, 1x sprcha, 1x
WC).
Miestnosť bude vybavená dvomi stanoviskami – pracovnými miestami
( 1x stolný počítač s monitorom 29´´ + 1x kancelárski stôl 180x70 cm
+ 1x kancelárske kreslo + uzamykateľný kontejner - na každé
pracovisko), šatňovou a odkladacou skriňou (2x120x60x220 cm) ,
rokovací stôl pre 8 osôb (220x90 cm) vrátane kancelárskych kresiel.

Technologické vybavenie
Všetky priestory Nezávislého dozoru budú vybavené EZS a EKV,
dátovým a telefónnym pripojením (min. desať (10) pripájacích bodov
na miestnosť), VZT a vykurované.

4.3 Rozsah služieb

Rozsah služieb zahŕňa:

 výstavbu, prevádzku a údržbu objektov uvedených v Časti 3
tejto Prílohy č. 4 Zmluvy v súlade so Zmluvou a Prílohami č. 2,
3, 9 a č. 18 Zmluvy.

Pri plnení týchto služieb musí Koncesionár venovať osobitnú
pozornosť:

 bezpečnosti;

 vplyvom na životné prostredie;

 trvalej udržateľnosti stavu životného prostredia; a

 spolupráci na miestnej úrovni.
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Časť 1

Dokumentácia BKaŽP používaná Koncesionárom

Dokumentácia Bezpečnosti, kvality a životného prostredia (ďalej len „BKaŽP“)
používaná Koncesionárom musí obsahovať:

1. manuál systémov riadenia, ktorý popisuje systém riadenia bezpečnosti,
kvality a životného prostredia Koncesionára, ktorý spĺňa minimálne
požiadavky noriem a špecifikácii uvádzaných v tejto Prílohe č. 5 Zmluvy
vrátane jej ďalších príloh;

2. postupy riadenia v písomnej forme, ktoré zabezpečia efektívne riadenie
činností Koncesionára pre všetky aspekty Projektu;

3. v oblasti životného prostredia:

3.1 environmentálny systém riadenia (ďalej len „ESR“) špecifický pre
Projekt podľa normy ISO 14001:2004, od septembra 2018 podľa
normy ISO 14001:2015. ESR bude schopný preukázať vlastnú
certifikáciu, ktorá bude spĺňať všetky environmentálne požiadavky
Projektu a bude v súlade so všetkými relevantnými normami,
legislatívou, predpismi, povoleniami a súhlasnými vyjadreniami;

3.2 postup na identifikáciu a oznamovanie relevantných právnych
a legislatívnych environmentálnych požiadaviek všetkým, ktorí sa
zúčastňujú na Projekte počas Doby trvania zmluvy;

3.3 procesy prevádzkovej kontroly environmentálnych aspektov svojich
aktivít, aby sa zabezpečilo splnenie všetkých environmentálnych
požiadaviek uvedených v posúdení vplyvov na životné prostredie,
územných rozhodnutiach, stavebných povoleniach a následných
odborných posudkoch pre územia sústavy Natura 2000 a štúdiách
požadovaných na predĺženie platnosti alebo revíziu posúdení vplyvov
na životné prostredie;

4. ďalšiu dokumentáciu (ktorá zahŕňa plán kvality alebo plány, ktoré sú v
súlade s ISO 10005), ktorá popisuje ako budú dodržané záväzky
Koncesionára vzhľadom k Projektu a táto dokumentácia bude zahŕňať:

4.1. údaje o hlavných zmluvných dohodách Koncesionára a
Subdodávateľov;

4.2. zoznam certifikátov, správ a ďalších dokumentov, ktoré majú byť
dodané Nezávislému dozoru spolu s termínmi dodania týchto
dokumentov;

4.3. údaje o zodpovednostiach Koncesionára a Subdodávateľov
v súvislosti s touto Zmluvou;
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4.4. údaje o organizačnej štruktúre Koncesionára, ktorá bude zahŕňať
všetky činnosti v súvislosti s touto Zmluvou a spôsob komunikácie
s ďalšími stranami;

4.5. údaje o riaditeľovi kvality Koncesionára a o ďalších členoch
manažmentu vrátane mien, špecifikácie pracovnej náplne
a zodpovedností v súvislosti s implementáciou a riadením
integrovaného systému riadenia;

4.6. údaje o podpornom personáli zástupcov manažmentu Koncesionára;

4.7. opatrenia (vrátane časového plánu a rozsahu) pre audit a zhodnotenie
manažmentu Koncesionára a činností Subdodávateľov a systémov
riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia;

4.8. popis pozícií kľúčového personálu, ktorý opisuje zodpovednosti
a špecifické skúsenosti požadované na tieto pozície (kópia životopisu
každého kľúčového zamestnanca bude zvlášť predložená Nezávislému
dozoru pri menovaní pracovníka);

4.9. meno a titul Zástupcu Koncesionára menovaného podľa Článku 9.2
(Zástupca Koncesionára) Zmluvy;

4.10. mená a tituly kľúčového personálu Koncesionára a kontaktné údaje
Subdodávateľov a akejkoľvek tretej strany, s ktorými bude
Koncesionár spolupracovať počas výkonu činností týkajúcich
sa Projektu;

4.11. vzťahy s tretími stranami, kontrolu dokumentov a dohody o podávaní
správ s Nezávislým dozorom, Príslušnými inštitúciami a ďalšími
zainteresovanými stranami;

4.12. opatrenia na kontrolu kvality Koncesionára, vrátane preverenia
zakrytých prác (hold points), dohôd o skúškach a zoznamov
akýchkoľvek príslušných prehliadok a plánov skúšok Koncesionára
a Subdodávateľov;

4.13. údaje o ukazovateľoch výkonnosti Koncesionára vrátane tých, ktoré sú
kladené na Subdodávateľov a opatrenia na monitorovanie a podávanie
správ o týchto ukazovateľoch;

4.14. opatrenia Koncesionára na evidenciu a zaobchádzanie so správami
Subdodávateľov a ďalších skutočností, ktoré sú podstatou, alebo môžu
byť podstatou nedodržania povinností Koncesionára, vyplývajúcich z
tejto Zmluvy;

4.15. údaje o ďalších dohodách o priamom podávaní správ Koncesionárovi
stranami, ktoré nie sú priamo zazmluvnené Koncesionárom;
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4.16. zoznam požadovaných záznamov systému riadenia s navrhnutou
dobou ich uchovania;

4.17. zoznam Subdodávateľov Koncesionára a odkaz na umiestnenie
zoznamu hlavných subdodávateľov pre Subdodávateľov Koncesionára
a odkaz na príslušnú dokumentáciu BKaŽP;

4.18. dohody o sprostredkovaní služieb, materiálov a produktov a o kontrole
Subdodávateľov vrátane požiadaviek na prípravu a predloženie
dokumentácie BKaŽP a jej záznamov;

4.19. vysvetlenie akým spôsobom budú riadené zmeny v dokumentácii
BKaŽP;

4.20. opatrenia na kontrolu komunikácie medzi tými, ktorí sú zodpovední za
terénne práce, ekologické a archeologické aspekty Projektu a tými,
ktorí sú zodpovední za ostatné aspekty návrhu, výstavby, prevádzky
a údržby Projektovej cestnej komunikácie a Vyvolaných úprav;

4.21. dohody o informovaní a branie na vedomie názorov zainteresovaných
strán, vzhľadom k Harmonogramu Koncesionára, podľa Prílohy č. 8
(Harmonogram) Zmluvy;

4.22. dohody o zavedení, riadení a plnení zákonných povinností
koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko,

4.23. dohody o identifikácii a riadení environmentálnych aspektov, vrátane
vyhodnotenia dodržiavania environmentálnych požiadaviek;

4.24. údaje o manažérovi kontroly dopravy a komunikačnej techniky
Koncesionára vrátane mena, popisu práce a zodpovedností; a

4.25. údaje o ďalších opatreniach potrebných k splneniu zámerov a cieľov
Koncesionára a tých, ktoré Koncesionár previedol na Subdodávateľov.
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Časť 2

Dokumentácia BKaŽP používaná Subdodávateľom stavby

Dokumentácia BKaŽP používaná Subdodávateľom stavby má obsahovať:

1. manuál systémov riadenia, ktorý popisuje systém riadenia bezpečnosti,
kvality a životného prostredia Subdodávateľa stavby, ktorý minimálne spĺňa
požiadavky noriem a špecifikácií spomínaných v tejto Prílohe č. 5 Zmluvy
vrátane jej ďalších príloh;

2. postupy systému riadenia v písomnej forme, ktoré budú dodržané (vrátane
takého postupu, ktorý v čase predkladania plánu kvality alebo iného plánu
nie je relevantný, je však potrebné pridať krátke zhrnutie každého takéhoto
postupu);

3. ESR pre celý Projekt podľa normy ISO 14001:2004, od septembra 2018
podľa normy ISO 14001:2015. ESR bude schopný preukázať vlastnú
certifikáciu, ktorá bude spĺňať všetky environmentálne požiadavky Projektu
a bude v súlade so všetkými relevantnými normami, legislatívou, predpismi,
povoleniami a súhlasnými vyjadreniami;

4. ďalšiu dokumentáciu (ktorá obsahuje plán kvality alebo plány v súlade s
ISO 10005), ktorá popisuje ako budú dodržané záväzky Subdodávateľa
stavby vzhľadom k Projektu a táto dokumentácia bude zahŕňať:

4.1 údaje o rozsahu prác Subdodávateľa stavby a certifikáty, správy a iné
dokumenty, ktoré bude pripravovať;

4.2 údaje a rozsah certifikácií tretej strany na udržiavanie systémov
riadenia;

4.3 kde je to potrebné, popis systému riadenia bezpečnosti, kvality
a životného prostredia akéhokoľvek spoločného podniku (joint
venture) (vrátane údajov o osvedčení akejkoľvek tretej strany);

4.4 písomný zoznam postupov, prehliadok, plánov skúšok (tak, ako je to
spomenuté v článku 4.11 Časti 2, Prílohy č. 5 Zmluvy ďalej)
a stanovených postupov, ktoré budú dodržané, aby bolo zabezpečené
efektívne riadenie činností vykonávaných Subdodávateľom stavby
počas Projektu (spolu s harmonogramom odovzdávania akýchkoľvek
písomných postupov alebo stanovených postupov a jeho odovzdanie
Nezávislému dozoru v súlade s Procesom povoľovania pred začatím
príslušnej činnosti);

4.5 údaje o hlavných zmluvných dohodách Subdodávateľa stavby,
vrátane zoznamu jeho subdodávateľov a príslušnej dokumentácie
BKaŽP;
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4.6 údaje o organizačnej štruktúre Subdodávateľa stavby a spôsob
komunikácie;

4.7 popis pozícií kľúčového personálu, ktorý opisuje zodpovednosti
a špecifické skúsenosti požadované na tieto pozície (kópia životopisu
každého kľúčového zamestnanca bude zvlášť predložená
Nezávislému dozoru pri menovaní pracovníka);

4.8 údaje o osobe s určenými právomocami na zriadenie, udržovanie
a podávanie správ o systéme riadenia bezpečnosti, kvality
a životného prostredia Subdodávateľa stavby;

4.9 údaje o riadiacom personáli pre bezpečnosť, kvalitu a životné
prostredie na stavenisku a o jeho zodpovednostiach;

4.10 opatrenia (vrátane časového plánu a rozsahu) pre audit a zhodnotenie
manažmentu Subdodávateľov stavby a činností jeho subdodávateľov
a systémov riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia;

4.11 opatrenia pre kontrolu kvality Subdodávateľa stavby vrátane
preverenia zakrytých prác (hold points), druhov skúšok a zoznamov
akýchkoľvek príslušných prehliadok a plánov skúšok alebo
podobných činností, a má identifikovať formuláre a/alebo databázy
na zaznamenanie výsledkov prehliadok a skúšok a overenie súladu
všetkých položiek Projektu oprávneným kľúčovým personálom;

4.12 opatrenia na kontrolu kvality práce subdodávateľov a dodávateľov na
Stavenisku aj mimo neho, vrátane údajov o zdroji, zoznamu
prehliadok a plánov skúšok alebo podobných položiek a záznamov
o zhode;

4.13 údaje o ukazovateľoch výkonnosti Subdodávateľa stavby, vrátane
tých, ktoré boli pridelené ich subdodávateľom a opatrenia na
monitorovanie a podávanie správ o týchto ukazovateľoch;

4.14 vzťahy s tretími stranami, kontrola dokumentácie a podávanie správ
medzi Koncesionárom, Nezávislým dozorom, Príslušnými
inštitúciami a ostatnými zainteresovanými stranami, vrátane dohôd,
ktoré povoľujú Nezávislému dozoru určiť špecifické alebo náhodné
hľadiská svedectva;

4.15 detailný stanovený postup pre každú hlavnú činnosť, či priamo
vykonávanú Subdodávateľom stavby, alebo vykonávanú jeho
subdodávateľom;

4.16 zoznam pracovných predpisov, alebo podobnej podrobnej
dokumentácie, popisujúcej činnosti, ktoré majú byť vykonané
vzhľadom k Projektu;
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4.17 zoznam a opatrenia na jeho uchovanie, záznamov systémov riadenia
vrátane tých od subdodávateľov Subdodávateľa stavby;

4.18 údaje o dokumentácii BKaŽP predloženej subdodávateľmi
Subdodávateľa stavby a dodávateľmi, ktoré zabezpečujú:

4.18.1 vytýčenie zámerov a cieľov;

4.18.2 pridelenie zodpovedností a právomocí počas rôznych fáz
projektu;

4.18.3 špecifické postupy, metódy a pracovné pokyny ktoré majú
byť použité;

4.18.4 vhodný plán skúšok, prehliadok, preverovania a auditu počas
príslušných etáp;

4.18.5 opatrenia na ochranu zdravia, bezpečnosti a životného
prostredia; a

4.18.6 ostatné oparenia potrebné k dosiahnutiu kvalitného cieľa;

4.19 opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti (vrátane, ale nie výlučne
iba povinností podľa nariadenia vlády 396/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko);

4.20 dohody o sprostredkovaní služieb, materiálov a produktov a kontrole
subdodávateľov;

4.21 harmonogram prác;

4.22 opatrenia na nakladanie, skladovanie, balenie, uchovávanie
a dodávanie materiálov, dokumentov, výkresov a dát, ktoré budú
použité vzhľadom k Projektu;

4.23 dohody o podávaní správ, pripomienok a odstránení nevyhovujúcich
prác alebo produktov;

4.24 dohody o zaznamenávaní a podávaní správ Koncesionárovi v prípade
akejkoľvek skutočnosti uvedenej v Prílohách 2, 3 a 9 Zmluvy
a akejkoľvek inej skutočnosti, ktorá by bola alebo mohla by byť
podstatou pre nedodržanie Zmluvy Koncesionárom;

4.25 opatrenia na opravné a preventívne funkčné riadenie a podávanie
správ;

4.26 dohody o spolupráci Projektanta, Kontrolóra, Nezávislého dozoru,
koordinátora bezpečnosti (ako je definované v nariadení vlády
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko), archeológov, krajinného architekta,
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krajinného manažéra, ekológov, manažérov kontroly dopravy
a komunikačného systému zo strany Koncesionára, subdodávateľa
pre kontrolu dopravy a skúšanie komunikačného systému,
subdodávateľa pre skúšanie, subdodávateľa pre sledovanie
podmienok rýchlosti dopravy, geodeta, subdodávateľa pre systém
monitorovania, subdodávateľa stavby pre overovanie systém
monitorovania a podobných tretích strán a ich príslušných systémov
riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia;

4.27 opatrenia na identifikáciu a riadenie environmentálnych aspektov,
vrátane vyhodnotenia dodržania právnych a iných požiadaviek;

4.28 plánované dohody o pohotovostnej pripravenosti a zodpovednosti;

4.29 údaje o akýchkoľvek ďalších opatreniach, ktoré majú byť dodržané
k dosiahnutiu zámerov Subdodávateľa stavby a tých, ktoré mu boli
pridelené Koncesionárom; a

4.30 akékoľvek ďalšie informácie, ktoré dokazujú, ako bude
Subdodávateľ stavby dodržiavať svoje povinnosti vyplývajúce zo
Zmluvy pre Subdodávateľa stavby alebo z iných ustanovení
vzhľadom k Projektu.
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Časť 3

Dokumentácia BKaŽP používaná Projektantom

BKaŽP dokumentácia pre Projektanta má obsahovať:

1. manuál systémov riadenia popisujúci systém riadenia bezpečnosti, kvality
a životného prostredia Projektanta, ktorý minimálne spĺňa požiadavky
noriem a špecifikácií spomínaných v tejto Prílohe č. 5 Zmluvy vrátane jej
ďalších príloh;

2. zoznam postupov systému riadenia, ktorý bude dodržiavaný projekčnou
kanceláriou a na Stavenisku, aby bolo zabezpečené efektívne riadenie
činností, ktoré majú byť vykonané Projektantom (vrátane údajov o každom
dodatku požadovanom na jeho štandardné postupy); a

3. ostatnú dokumentáciu (ktorá bude obsahovať plán kvality alebo plány, ktoré
dodržiavajú ISO 10005), ktorá popisuje postup pri vykonávaní povinností
Projektanta a ďalšie činnosti Projektanta vzhľadom k Projektu (vrátane
kontroly Prác alebo iných služieb). Táto dokumentácia bude tiež obsahovať:

3.1 údaje o rozsahu služieb a certifikácií, správ a iné dokumenty, ktoré
budú predložené a ich cieľové dátumy predloženia;

3.2 údaje a rozsah osvedčení súčasnej tretej strany pre systém riadenia na
miestach, kde budú vykonávané práce, alebo plánované opatrenia na
dosiahnutie takéhoto osvedčenia;

3.3 údaje o hlavných zmluvných dohodách Projektanta, vrátane sub-
konzultantov a zoznamu príslušnej dokumentácie BKaŽP;

3.4 údaje o organizačnej štruktúre Projektanta, zamestnancoch a spôsobe
komunikácie v rámci projekčnej kancelárie a na stavenisku;

3.5 popis prác kľúčových zamestnancov vrátane zodpovedností
a špecifických požiadaviek na skúsenosti potrebných pre dané pozície
(kópia životopisu každého zamestnanca bude predložená Nezávislému
dozoru pri menovaní daného zamestnanca);

3.6 údaje o osobe s právomocami na zavedenie, údržbu a podávanie správ
o systéme riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia
Projektanta;

3.7 dohody (vrátane časového plánu a rozsahu) o audite a revízii riadenia
činností Projektanta a jeho sub-konzultantov a o ich systémoch
riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia;
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3.8 dohody o kontrole kvality vlastnej práce Projektanta v projekčnej
kancelárii ako aj na Stavenisku, vrátane revízie a overenia výkresov
alebo zoznamu prehliadok a príslušných plánov skúšok;

3.9 údaje o ukazovateľoch činnosti Projektanta, vrátane tých, ktoré boli
pridelené jeho subdodávateľom a o opatreniach na monitorovanie
a podávanie správ o týchto ukazovateľoch;

3.10 mená kľúčových zamestnancov a kontaktné údaje ďalších strán
vrátane koordinátora bezpečnosti (ako je definované v nariadení vlády
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko);

3.11 vzťahy s tretími stranami, kontrolu dokumentov a dohody o podávaní
správ s Koncesionárom, Subdodávateľom stavby, Nezávislým
dozorom, Príslušnými úradmi a ďalšími zainteresovanými stranami;

3.12 opatrenia pre podávanie správ a identifikácia nevyhovujúcich prác
alebo problémov na Stavenisku;

3.13 harmonogram prác Projektanta a opatrenia na monitorovanie
a podávaní správ o postupe jeho vlastnej práce a práce Subdodávateľa
stavby;

3.14 zoznam a opatrenia na uchovávanie záznamov systému riadenia
vrátane záznamov kvality;

3.15 údaje o jednotlivých kľúčových dokumentoch, normách a vstupných
kritériách realizovania a projektu;

3.16 dohody o vzájomnej prepojenosti so Subdodávateľom stavby
a systémom riadenia bezpečnosti, kvality a životného prostredia
Subdodávateľa stavby;

3.17 opatrenia na kontrolu kvality monitorovania práce a skúšok
vykonaných tretími stranami;

3.18 opatrenia na obstarávanie a kontrolu sub-konzultantov alebo
subdodávateľov vrátane požiadaviek na prípravu a predloženie
dokumentácie a záznamov BKaŽP;

3.19 dohody o vzájomnej spolupráci so zodpovednými za terénne práce,
ekologické a archeologické pre Projektovú cestnú komunikáciu;

3.20 opatrenia na identifikáciu a manažment aspektov životného prostredia,
vrátane zhodnotenia dodržiavania environmentálnych požiadaviek;

3.21 ďalšie informácie, ktoré by dokazovali spôsob, akým bude Projektant
dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na projekčné práce
alebo inak vzhľadom k Projektu.
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Časť 4

Dokumentácia BKaŽP používaná Subdodávateľom služieb prevádzky a
údržby

V prípade, že je menovaný Subdodávateľ pre Prevádzku na základe zmluvy pre
Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby, Dokumentácia BKaŽP má
obsahovať:

1. manuál systémov riadenia popisujúci systém riadenia bezpečnosti, kvality
a životného prostredia Subdodávateľa pre prevádzku, ktorý minimálne spĺňa
požiadavky noriem a špecifikácií spomínaných v tejto Prílohe č. 5 Zmluvy
vrátane jej ďalších príloh;

2. popis postupov systému riadenia, ktoré budú dodržiavané;

3. ESR pre prevádzku na všetky Služby v súlade s normou ISO 14001:2004,
od septembra 2018 podľa normy ISO 14001:2015. ESR bude schopný
preukázať vlastnú certifikáciu, v ktorej sú splnené všetky environmentálne
požiadavky na Služby a všetky relevantné normy, legislatíva, predpisy,
povolenia a súhlasné stanoviská;

4. ostatnú dokumentáciu (ktorá bude zahŕňať plán kvality alebo plány v súlade
s ISO 10005), ktorá popisuje spôsob dodržiavania povinností Subdodávateľa
služieb prevádzky a údržby vyplývajúcich zo Subdodávateľskej zmluvy
na prevádzku a údržbu a ďalších činností Subdodávateľa služieb prevádzky
a údržby, ktoré zahŕňajú:

4.1 údaje o rozsahu služieb a osvedčení, správ a iné dokumenty, ktoré
budú predložené vrátane ich cieľových dátumov predloženia;

4.2 údaje o rozsahu osvedčení súčasnej tretej strany na manažment
systémov riadenia alebo plánované aktivity na dosiahnutie takýchto
osvedčení;

4.3 písomný zoznam postupov a stanovených postupov, pracovných
inštrukcií a Manuálu užívania stavby, ktorý bude dodržiavaný, aby sa
zabezpečilo efektívne riadenie činností vykonávaných
Subdodávateľom služieb prevádzky a údržby vzhľadom k Projektu
(vrátane harmonogramu dodania týchto položiek, ktoré budú dodané
Nezávislému dozoru, v súlade s Procesom návrhu a povoľovania,
prednostne pred začatím danej činnosti);

4.4 údaje o organizačnej štruktúre Subdodávateľa služieb prevádzky
a údržby a spôsob komunikácie;

4.5 údaje o hlavných zmluvných dohodách Subdodávateľa služieb
prevádzky a údržby vrátane jeho subdodávateľov a zoznamu
Dokumentácie BKaŽP;
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4.6 opatrenia na kontrolu kvality vlastnej práce Subdodávateľa služieb
prevádzky a údržby, vrátane kde sa dá aplikovať, harmonogramu
zdrojov, preverenia zakrytých prác (hold points), opatrení na skúšky
a zoznamov prehliadok a plánov skúšok alebo podobných položiek;

4.7 opatrenia na kontrolu kvality práce tretích strán, vrátane
harmonogramu zdrojov, preverenia zakrytých prác (hold points)
a opatrení na skúšky a zoznamov prehliadok a plánoch skúšok alebo
podobných položiek a identifikácia formulárov a/alebo databáz, ktoré
budú použité pre záznam z prehliadky a výsledky skúšok a pre
osvedčenie zhody autorizovaným kľúčovým personálom;

4.8 popis práce kľúčového personálu, vrátanie zodpovedností
a požiadaviek na špecifické skúsenosti pre dané pozície (kópia
životopisu každého kľúčového zamestnanca bude predložená
Nezávislému dozoru pri menovaní pracovníka);

4.9 údaje o osobe s určenými právomocami na zriadenie, udržovanie
a podávanie správ o systémoch riadenia bezpečnosti, kvality
a životného prostredia Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby;

4.10 údaje o zamestnancoch, ktorý podávajú správy osobe s určenou
právomocou na podávanie správ o systémoch riadenia bezpečnosti,
kvality a životného prostredia Subdodávateľa služieb prevádzky a
údržby;

4.11 vzájomné vzťahy, kontrola dokumentov a opatrenia na podávanie
správ Koncesionárovi, Nezávislému dozoru, Príslušným inštitúciám
a ostatným zainteresovaným stranám, vrátane dohôd, ktoré povoľujú
Nezávislému dozoru určiť špecifické alebo náhodné hľadiská
svedectva;

4.12 jednotlivé opatrenia ohľadom pripomienkovania/sťažností Užívateľov
ciest a iných;

4.13 jednotlivé opatrenia o monitorovaní a podávaní správ o vykonávaní
prác;

4.14 opatrenia (vrátane časového rozmedzia a rozsahu) o audite a revízii
riadenia vlastných aktivít Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby
a aktivít jeho subdodávateľov a ich systémy riadenia bezpečnosti,
kvality a životného prostredia);

4.15 dohody o spolupráci so Subdodávateľom stavby počas výstavby;

4.16 dohody o technickej a štatistickej kontrole;

4.17 zoznam a opatrenia na uchovanie záznamov systémov riadenia vrátane
záznamov kvality;
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4.18 plánované opatrenia na pohotovostnú pripravenosť a schopnosť
odozvy;

4.19 údaje o Dokumentácii BKaŽP subdodávateľov Subdodávateľa služieb
prevádzky a údržby a jeho dodávateľoch, ktoré slúžia na:

4.19.1 vytýčenie zámerov a cieľov;

4.19.2 pridelenie zodpovedností a právomocí počas rôznych fáz
Projektu;

4.19.3 špecifické procesy, metódy a pracovné pokyny, ktoré majú byť
aplikované;

4.19.4 vhodný plán skúšok, prehliadok, preverovania a auditu počas
príslušných etáp;

4.19.5 opatrenia na ochranu zdravia, bezpečnosti a životného
prostredia; a

4.19.6 ostatné hodnoty potrebné k dosiahnutiu cieľa;

4.20 opatrenia na obstaranie služieb, materiálov a produktov a kontrolu
subdodávateľov;

4.21 opatrenia na podávanie správ, prehľad a likvidáciu nevyhovujúcich
prác alebo produktov;

4.22 dohody o podávaní a zaznamenávaní správ pre Koncesionára
v prípade akejkoľvek skutočnosti spomenutej v Prílohe č. 9 Zmluvy
a akéhokoľvek iného prípadu,  ktorý by viedol, alebo by mohol viesť,
k nedodržaniu dohôd podľa tejto Zmluvy zo strany Koncesionára;

4.23 opatrenia na podávanie správ o opravných a preventívnych
činnostiach;

4.24 opatrenia na zoznam a uchovávanie záznamov kvality;

4.25 údaje o metóde na kontrolu zmien a modifikácií Dokumentácie
BKaŽP Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby;

4.26 dohody o spolupráci zodpovedných za terénne úpravy, ekologické
a archeologické aspekty Projektu;

4.27 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci;

4.28 plánované opatrenia pre pohotovostnú pripravenosť a schopnosť
odpovedať reagovať,
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4.29 opatrenia na identifikáciu a manažment environmentálnych aspektov,
vrátane súladu s environmentálnymi požiadavkami;

4.30 ďalšie informácie, ktoré by poukazovali na spôsob, akým
Subdodávateľ služieb prevádzky a údržby bude plniť požiadavky
vyplývajúce zo Zmluvy o prevádzke a údržbe, alebo inak vzhľadom
k Projektu.
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Časť 5

Ostatná dokumentácia BKaŽP

Dokumentácia BKaŽP pre ďalšie zainteresované strany vykonávajúce
akúkoľvek povinnosť Koncesionára podľa tejto Zmluvy (ktorá môže obsahovať
manuál kvality a plán kvality), bude spĺňať požiadavky príslušných častí ISO
9001 a bude popisovať spôsob, akým povinnosti tejto strany vzhľadom k týmto
činnostiam, majú byť touto stranou vykonávané vzhľadom k Projektu. Takáto
Dokumentácia BKaŽP bude obsahovať:

1. vytýčenie cieľov kvality;

2. údaje o špecifickom rozvrhnutí zodpovednosti a právomocí vrátane
organizačnej štruktúry a komunikačného plánu;

3. údaje o opatreniach na kontrolu kvality, vrátane opatrení pre skúšky
a preverenia zakrytých prác (hold points);

4. vzájomné vzťahy, kontrolu dokumentov a dohody o podávaní správ
s Nezávislým dozorom, Príslušnými inštitúciami a ostatnými
zainteresovanými stranami počas rôznych fáz Projektu;

5. údaje o jednotlivých popísaných procesoch, metódach a pracovných
inštrukciách, ktoré majú byť použité;

6. dohody o sprostredkovaní a kontrole subdodávateľov, vrátane požiadaviek
na prípravu a predloženie Dokumentácie BKaŽP a záznamov;

7. údaje o ochrane zdravia, bezpečnosti a životného prostredia;

8. dohody o identifikácii a riadení environmentálneho aspektu, vrátane
hodnotenia dodržania environmentálnych požiadaviek;

9. ďalšie informácie, ktoré dokazujú spôsob plnenia požiadaviek danou stranou
vyplývajúci zo zmluvy alebo inak vzhľadom na Projekt.

10. Ďalej musia byť do tejto dokumentácie BKaŽP zapracované nasledujúce
dokumenty:

a. Plán nakladania s odpadom;
b. Povodňový plán;
c. Havarijný plán.

Tieto dokumenty musia byť vyhotovené pre všetky Úseky samostatne. Tieto
dokumenty musia byť odsúhlasené Príslušnými inštitúciami/orgánmi štátnej
správy v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie, prípadne aj v
Dokumentácii pre realizáciu stavby vypracovanej Koncesionárom.
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11. V rámci prípravy dokumentácie pre územné rozhodnutie Úseku č. 3 boli
uskutočnené prieskumy a analýzy, ktorých závery, postupy a podmienky
počas realizácie Prác musí Koncesionár rešpektovať a dodržať. Jedná sa o:

a. Pyrotechnický prieskum – ktorý identifikoval pozostatky
nevybuchnutých leteckých bômb z druhej svetovej vojny.
Podrobnosti sú v pyrotechnickom prieskume dokumentácie pre
územné rozhodnutie.

b. Riziková analýza (závodu Slovnaft) - jedná sa o prípravu a
zabezpečenie opatrení na komunikáciách v prípade havárie
v petrochemickom závode Slovnaft v blízkosti Projektovej cestnej
komunikácie. Podrobnosti sú v rizikovej analýze dokumentácie
pre územné rozhodnutie.

c. Hydrologická ochrana závodu Slovnaft - v rámci výstavby
Projektu sú zahrnuté aj prekládky monitorovacích vrtov v okolí
závodu. Počas výstavby musí byť sledovaná podzemná voda
v okolí závodu vo zvýšenom režime aj podľa vypracovaného
plánu sledovania kvality podzemných vôd Koncesionára.

d. Bola zistená kontaminácia podzemnej vody v záhradkárskej
oblasti v blízkosti závodu Slovnaft, zaregistrovaná
v hydrogeologickom prieskume dokumentácie pre územné
rozhodnutie. Počas výstavby v tejto oblasti má byť uskutočnené
zvýšené sledovanie podzemných vôd v dotknutých dvoch
studniach.

12. V rámci Projektu je z dôvodu vedenia Úseku č. 1 cez územie NATURA
2000 nutné rešpektovať všetky podmienky vyplývajúce z Existujúcich
územných rozhodnutí pre tieto stavby a súvisiacich ďalších rozhodnutí.
Jedným z hlavných opatrení pre zmiernenie dopadu na životné prostredie
a obzvlášť dopadu na územia NATURA 2000, sú kompenzačné opatrenia.
Kompenzačné opatrenia, ako samostatný súbor prác je súčasťou projektu pre
územné rozhodnutie diaľnice Úseku č. 1. Súčasťou projektu týchto
kompenzačných opatrení sú aj podmienky realizácie a plán monitoringu.

13. Monitoring životného prostredia podľa dokumentácie pre územné
rozhodnutie všetkých úsekov Projektu bude zapracovaný do ďalších stupňov
projektovej dokumentácie vrátane plánov organizácie výstavby, ochrany
životné prostredia, monitoringu atď. (v zmysle príslušných právnych
predpisov).
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Príloha č. 6 ku Koncesnej zmluve
Existujúce územné rozhodnutia

1. Rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2014/58427/KAZ zo dňa 29.10.2014, právoplatné
dňa 02.01.2015 na úsek D4 Jarovce – Ivanka sever.

2. Rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2014/58426/ZAV zo dňa 23.10.2014, právoplatné
dňa 24.11.2014 na úsek D4 Ivanka sever – Rača.

3. Rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2014/76358/KAZ, zo dňa 13.11.2014, právoplatné
dňa 15.12.2014 na úsek preložky cesty č. II/572 v predĺžení Galvaniho ulice.

4. Rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2014/76349/ZAV, zo dňa 13.11.2014, právoplatné
dňa 15.12.2014 na úsek preložky cesty č. II/572 D4 Most pri Bratislave.

5. Rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2014/75043/ZAD zo dňa 23.10.2014, právoplatné
dňa 02.01.2015 na úsek R7 Bratislava, Ketelec – Bratislava, Prievoz.

6. Rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2014/22061-KOL zo dňa 27.03.2014 na úsek R7
Bratislava – Dunajská Lužná.

7. Rozhodnutie o odvolacom konaní č. 16018/2014/B621-SV/36077/Tu zo dňa
09.06.2014, právoplatné dňa 27.06.2014 na úsek R7 Bratislava – Dunajská Lužná.

8. Rozhodnutie č. ObU-TT-OVBP2-2013/00402/Ve zo dňa 02.09.2013, právoplatné
dňa 23.10.2013 na úsek R7 Dunajská Lužná - Holice.

9. Oprava ÚR listom č. ObU-TT-OVBP2-2013/00402/Ve zo dňa 04.11.2013. pre úsek
R7 Dunajská Lužná - Holice.

10. Rozhodnutie č. ObU-TT-OVBP2-2013/00402/Ve-1) zo dňa 05.11.2013 na úsek R7
Dunajská Lužná – Holice, rekultivácie, oplotenia, inžinierske siete, právoplatné dňa
16.12.2013.
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1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Proces návrhu a povoľovania je proces, ktorého výsledkom je schválenie navrhovaných
technických riešení v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa („Proces návrhu
a povoľovania“). Proces návrhu a povoľovania sa vzťahuje na všetky podklady k návrhu
vypracované alebo prijaté v súvislosti s niektorými z dokumentov počas celej Doby
výstavby a Prevádzkového obdobia uvedených v článku 1.2 Prílohy č. 7 Zmluvy. Tieto
podklady k návrhu sa pre účely tejto Prílohy č. 7 Zmluvy označujú ako „Návrhy“.

1.2 Za Podklady k Návrhu pre účely tejto Prílohy č. 7 Zmluvy sa považujú všetky podklady
vypracované alebo prijaté v súvislosti s dokumentmi:

1.2.1 Podrobný návrh Prác v súlade s Prílohou č. 2, Prílohou č. 3, Prílohou č. 4 a Prílohou č. 18
Zmluvy;

1.2.2 Akákoľvek Zmena na strane Koncesionára alebo Zmena na strane Verejného
obstarávateľa;

1.2.3 Navrhované zlepšenia;

1.2.4 Navrhované práce údržby alebo obnovovacie práce;

1.2.5 Posudok mostného objektu, podjazdu, nadjazdu alebo oporného múru;

1.2.6 Iné Práce navrhované Koncesionárom (iné ako v prípade núdzových opatrení), ktoré by
mohli mať vplyv na statickú integritu mostných objektov, podjazdov alebo oporných
múrov, či vozoviek, ktoré sú súčasťou Projektovej cestnej komunikácie.

1.3 V priebehu Procesu návrhu a povoľovania sa musí postupovať v súlade s Normami a
s aktuálnym znením Stavebného zákona. V prípade, že sa požiadavky tejto Prílohy č. 7,
prípadne Požiadavky Verejného obstarávateľa stanovené v Prílohe č. 2, Prílohe 3, Prílohe
č. 4 a Prílohe č. 18 Zmluvy odlišujú od Noriem, aplikuje sa prísnejšia požiadavka.

2 DEFINÍCIE

2.1 V tejto Prílohe č. 7 Zmluvy majú nasledovné výrazy tento význam:

2.1.1 „Kategória“ znamená klasifikáciu priradenú mostnému objektu, podjazdu
alebo opornému múru podľa ich konštrukčnej zložitosti, ktorá určuje formu požadovanej
nezávislej kontroly podľa tejto Prílohy č. 7 Zmluvy.

2.1.2 „Kontrolór“ je definovaný v článku 5.2 tejto Prílohy č. 7 Zmluvy.

2.1.3 „Kontrolný tím“ je skupina inžinierov Projektanta, ktorí skutočne vykonávajú kontrolu
mostného objektu, podjazdu, nadjazdu a pod., alebo oporného múru.

2.1.4 „Dodávateľ“ je Subdodávateľ stavby alebo Subdodávateľ služieb prevádzky a údržby.

2.1.5 „Projektant“ je Projektant Subdodávateľa stavby alebo Subdodávateľa služieb
prevádzky a údržby, ktorý spracováva Návrh a/alebo vykonáva Autorský dozor v zmysle
Stavebného zákona.

2.1.6 „Projektový tím“ je skupina inžinierov Projektanta, ktorí skutočne pripravujú Návrh
alebo posudok prác v súvislosti s prevádzkou, údržbou alebo vylepšením.

2.1.7 „Splnomocnenec“ je partner, riaditeľ alebo iný vyššie postavený zamestnanec
Koncesionára, Projektanta, Kontrolóra, Dodávateľa, ktorý bol menovaný relevantnou
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organizáciou ako splnomocnený podpisovať Protokoly v mene svojej organizácie.
Akákoľvek príslušná osoba musí spĺňať požiadavky Zákona č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

2.1.8 „Proces revízie“ znamená proces kontroly a schvaľovania Dokumentácie pre realizáciu
stavby opísaný v Článku 15.1.2 Zmluvy.

2.1.9 „FPVZK“ znamená Formulár pre posúdenie vystužených zemných konštrukcií, vo
forme vzorového formulára v prílohe 2, časť 2 k tejto Prílohe č. 7 Zmluvy.

2.1.10 „Vystužené zemné konštrukcie“ sú definované v prílohe 1 Prílohy č. 2 Zmluvy.

2.1.11 „FTP“ znamená Formulár pre posúdenie vystužených zemných konštrukcií, vo forme
vzorového formulára v prílohe č.2, časť 1 k tejto Prílohe č. 7 Zmluvy/  znamená Formulár
pre technické posúdenie, ktorý sa predkladá spôsobom stanoveným v tejto Prílohe č. 7
Zmluvy,

2.1.12 „Dokumentácia pre realizáciu stavby“ má význam podľa Prílohy č. 1 Zmluvy.

2.1.13 „Dočasné stavby“ majú význam uvedený v Prílohe č. 1 Zmluvy.

2.1.14 „Podklady k Návrhu“ majú význam podľa článku 1.2 Prílohy č. 7 Zmluvy.

2.1.15 „Odkaz na Podklady k Návrhu alebo Protokol, ku ktorým pri Procese revízie neboli
žiadne výhrady“ je odkazom na Podklady k Návrhu alebo Protokol, ktorý prešiel
Procesom revízie a vrátil sa (alebo sa považuje za vrátený) s označením
„Schválené“ alebo s označením „Schválené s pripomienkami“, v druhom prípade sa
Podklady k Návrhu alebo Protokol pozmenili v súlade s týmito pripomienkami
Nezávislého dozoru.

2.1.16 „Protokol o vykonaní kontroly“ alebo „Protokol“ predstavuje podľa okolností
Protokol o vykonaní kontroly stavebných objektov (mostného objektu, podjazdu,
oporného múru, a pod./Vystužených zemných konštrukcií) a/alebo Protokol o vykonaní
kontroly Dočasných stavieb uvedených v prílohe 1 k Prílohe č. 7 Zmluvy

2.1.17 „Odkazy na Normy“ sú odkazmi na Normy, ktoré sú technické predpisy definované v
Prílohe č. 1 Zmluvy.

2.1.18 „Požiadavky Zmluvy“ sú požiadavky Verejného obstarávateľa stanovené najmä nie
však výlučne v Prílohe č. 2, Prílohe č. 3, Prílohe č. 4 a Prílohe č. 18 Zmluvy, ako aj
ostatných Prílohách Zmluvy.

2.1.19 „Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení platnom ku dňu začatia
Procesu návrhu a povoľovania, prípadne novoprijatý zákon, ktorým sa zruší a nahradí
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení platnom ku dňu začatia Procesu návrhu a povoľovania.

3 PODKLADY K NÁVRHU

3.1 Projektant je povinný v zmysle článku 1.3 Prílohy č. 7 Zmluvy pripravovať a/alebo
upravovať všetky Podklady k návrhu, alebo dohliadať nad ich prípravou, resp. úpravami.
Pred predložením akýchkoľvek Podkladov k Návrhu Nezávislému dozoru v súlade
s článkom 3.5 tejto Prílohy č. 7 Zmluvy je Projektant povinný:
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(a) preskúmať, či Podklady k Návrhu spĺňajú Požiadavky Verejného obstarávateľa,
resp. či sú v súlade so Zaužívanou odbornou praxou alebo s Normami a či
celkovo vyhovujú požiadavkám Zmluvy a následne vystaviť Protokol k návrhu
(Všeobecný) konštatujúc, že Podklady k Návrhu spĺňajú vyššie uvedené
parametre;

(b) v prípade mostného objektu, podjazdu, nadjazdu či oporného múru (pre vylúčenie
pochybností vrátane zhodnotenia už vybudovaného mostného objektu, podjazdu,
nadjazdu, oporného múru) alebo Vystužených zemných konštrukcií, predložiť
príslušné Podklady k Návrhu na kontrolu Nezávislému dozoru podľa ustanovení
Prílohy č. 7 Zmluvy.

3.2 V prípade Dočasných stavieb, Podklady k Návrhu pre Dočasné stavby je oprávnený
pripraviť okrem Projektanta aj Dodávateľ, pričom povinnosti Projektanta v zmysle
článku 3.1 tejto Prílohy č.7 Zmluvy týmto nie sú dotknuté.

3.2.1 Dodávateľ a/alebo Projektant je povinný preskúmať, či Podklady k Návrhu pre Dočasné
stavby spĺňajú Požiadavky Verejného obstarávateľa podľa relevantnej Prílohy č. 2 alebo
Prílohy č. 3 alebo Prílohy č. 4 a Prílohy č. 18 Zmluvy, so Zaužívanou odbornou praxou
alebo s Normami a či celkovo vyhovujú požiadavkám Zmluvy a ak nie je v článkoch 3.3
a 3.4 Prílohy č. 7 Zmluvy uvedené inak, vystaviť Protokol k návrhu (Všeobecný)
konštatujúc, že Podklady k Návrhu pre Dočasné stavby spĺňajú vyššie uvedené parametre.

3.3 Podľa článku 3.1 Prílohy č. 7 Zmluvy sa všetky Podklady k Návrhu pripravené alebo
schválené v súvislosti s daným Návrhom predkladajú Nezávislému dozoru v súlade s
Procesom revízie. Podklady k Návrhu musia obsahovať najmä, nie však výlučne:

(a) všetky príslušné Protokoly k návrhu (Všeobecné);

(b) Protokol o vykonaní kontroly, ak sa vyžaduje.

3.4 V odôvodnených prípadoch, v prípade ak si nasledujúce dokumenty nevyžiada Nezávislý
dozor, nie je potrebné predkladať Nezávislému dozoru ako súčasť Podkladov k Návrhu:

(a) výpočty;

(b) súpisy stavebnej výstuže;

3.5 V prípade ak akékoľvek Podklady k Návrhu predložené Nezávislému dozoru zo strany
Projektanta a/alebo Dodávateľa nie sú v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa
podľa relevantnej Prílohy č. 2 alebo Prílohy č. 3 alebo Prílohy č. 4 a Prílohy č. 18
Zmluvy (vrátane príslušného FTP, FPVZK), s Návrhmi Koncesionára podľa Prílohy č. 19
Zmluvy, so Zaužívanou odbornou praxou alebo s Normami, Nezávislý dozor je
oprávnený oznámiť prípadný nesúlad Koncesionárovi a Koncesionár je v zmysle
oznámenia od Nezávislého dozoru povinný:

(a) zabezpečiť, aby povinné osoby vykonali také zmeny a doplnky, ktoré sú potrebné
na to, aby Podklady k Návrhu boli v súlade s Požiadavkami Verejného
obstarávateľa podľa Prílohy č. 2, Prílohy č. 3, Prílohy č. 4 a Prílohy č. 18,
Návrhmi Koncesionára podľa Prílohy č. 19, Zaužívanou odbornou praxou alebo
Normami, alebo

(b) pripraviť alternatívne riešenie vo vlastnej réžii.

Ustanovenie Článku 15.1 Zmluvy týmto nie je dotknuté.
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3.6 Všetky strany, ktoré podpisujú Protokoly, jasným spôsobom označia svoje meno,
priezvisko, organizáciu a pozíciu, ktorú zastávajú v danej organizácii. Všetky Protokoly
podpisuje Splnomocnenec danej organizácie, ktorý je registrovaným stavebným
inžinierom (alebo mu je rovnocenný) v danej oblasti.

3.7 Všetky Protokoly spolu s podkladovou dokumentáciou sa predkladajú Nezávislému
dozoru v originály alebo kópii so všetkými podpismi (ak nie je v tejto Zmluve na inom
mieste uvedené inak) a vo forme, ktorá umožní Nezávislému dozoru vykonať bez
zbytočného odkladu svoje povinnosti týkajúce sa predkladaných Protokolov. Nezávislý
dozor skompletizuje Protokol v súlade s Článkom 15.1 Zmluvy a kópiu vráti
Koncesionárovi v príslušných lehotách v zmysle prílohy č. 3 alebo prílohy č. 4 alebo
prílohy č. 5 tejto Prílohy č. 7 Zmluvy.

4 PREDKLADANIE TECHNICKÉHO NÁVRHU

4.1 Technický návrh novej konštrukcie

4.1.1 Bez obmedzenia článku 3.3 Prílohy č. 7 Zmluvy, nie je možné predkladať Nezávislému
dozoru akékoľvek (i) Podklady k Návrhu mostného objektu, podjazdu, nadjazdu,
oporného múru a pod., ktoré nie sú zaradené v Kategórii 0 alebo (ii) Podklady k Návrhu
týkajúce sa Vystužených  zemných konštrukcií pokiaľ:

(a) FTP vyplnený v súlade s požiadavkami tejto Prílohy č. 7 Zmluvy alebo FPVZK
(v prípade Vystužených zemných  konštrukcií) ešte nebol poskytnutý
Nezávislému dozoru; alebo

(b) predloženie nezahŕňa vyplnený FTP alebo FPVZK (podľa okolností jednotlivého
prípadu).

4.1.2 Súčasťou tejto Prílohy č. 7 Zmluvy je aj vzorový formulár FTP. Bez zbytočného odkladu
pred začatím výstavby je Koncesionár povinný vyplniť formuláre FTP a predložiť ich na
schválenie Nezávislému dozoru v súlade s článkom 3.3 Prílohy č. 7 Zmluvy.

4.1.3 Ak Koncesionár predkladá na schválenie Nezávislému dozoru Podklady k Návrhu
týkajúce sa mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, oporného múru a pod. v čase, keď
ešte nebol vyplnený FTP pre daný mostný objekt, podjazd, nadjazd, oporný múra pod.
uvedený v Požiadavkách Verejného obstarávateľa, potom sa časová lehota na hodnotenie
predložených Podkladov k Návrhu v rámci Procesu návrhu a povoľovania nezačne
Nezávislému dozoru plynúť do dňa predloženia riadne vyplneného FTP pre daný mostný
objekt, podjazd, oporný múra pod., aj keď k nemu nebudú vznesené žiadne námietky
Nezávislého dozoru podľa Procesu revízie.

4.1.4 Ak Koncesionár predkladá na schválenie Nezávislému dozoru Podklady k Návrhu
týkajúce sa Vystužených zemných konštrukcií v čase, keď ešte nebol vyplnený FPVZK
pre dané Vystužené zemné konštrukcie obsiahnuté v Požiadavkách Verejného
obstarávateľa, potom sa časová lehota pre hodnotenie predložených Podkladov k Návrhu
podľa Procesu revízie nezačne Nezávislému dozoru do dňa, v ktorý sa predloží FPVZK
pre dané Vystužené spevnené zemné konštrukcie aj keď k nemu nebudú vznesené žiadne
námietky Nezávislého dozoru podľa Procesu revízie.

4.1.5 FTP alebo FPVZK sa Nezávislému dozoru predkladajú v súlade s Procesom revízie
a obsahujú požadované informácie, alebo vzorový FPVZK podľa prílohy 2, časť 2. (v
prípade FPVZK) k Prílohe č. 7 Zmluvy. FTP alebo FPVZK sú podpísané
Projektantom/Dodávateľom a Koncesionárom.
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4.1.6 Časové lehoty stanovené v prílohe č. 3, prílohe č. 4 a prílohe č. 5 k Prílohe č. 7 Zmluvy
sa vzťahujú na predkladanie FTP alebo FPVZK podľa Procesu revízie a berú do úvahu
požiadavky Príslušnej inštitúcie udeľujúcej technický súhlas, ktorý je zapojený do
kontroly FTP v rámci Procesu revízie Nezávislý dozor môže vzniesť pripomienky k FTP
alebo FPVZK, ktoré boli predložené podľa Procesu revízie, iba na základe toho, že:

(a) FTP alebo FPVZK nie sú kompletné;

(b) FTP nie je v súlade s korešpondujúcim FTP alebo Návrhom FTP (ak existuje),
vrátane Požiadaviek Verejného obstarávateľa podľa Prílohy č. 2, Prílohy č. 3,
Prílohy č. 4 a Prílohy č. 18 Zmluvy;

(c) Návrhy v FTP alebo FPVZK nie sú iným spôsobom v súlade s Požiadavkami
Verejného obstarávateľa podľa Prílohy č. 2, Prílohy č. 3, Prílohy č. 4 a Prílohy č.
18 Zmluvy alebo inými ustanoveniami  Zmluvy, alebo

(d) Návrhy v FTP alebo FPVZK nie sú v súlade so Zaužívanou odbornou praxou.

4.1.7 Akékoľvek zmeny, ktoré si Projektant želá vykonať vo FTP alebo FPVZK, ktoré prešli
Procesom revízie podľa Návrhu, posúdenia alebo výstavby, sa predkladajú v súlade s
Procesom revízie ako dodatok k FTP alebo FPVZK, ak k nim neboli vznesené žiadne
námietky v rámci Procesu revízie pred ich zavedením.

4.1.8 V prípade, že  mostný objekt, podjazd, nadjazd, oporný múr a pod.(vrátane, nie však
výlučne, mostného provizória alebo prístupovej pomocnej konštrukcie) má mechanické
alebo elektrické funkcie, na odôvodnené požiadanie Nezávislého dozoru predloží
Koncesionár Nezávislému dozoru FTP pre technológiu okrem FTP pre daný mostný
objekt, podjazd, nadjazd, oporný múr a pod. Ustanovenia článkov 4.1.1 až 4.1.8 Prílohy č.
7 Zmluvy sa vzťahujú s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach na tie technológie FTP,
ako keby odkazy v nich na FTP boli odkazmi na technológiu FTP a odkazy na Podklady
k Návrhu týkajúce sa mostného objektu, podjazdu, oporného múru a pod. boli odkazmi
na mechanické alebo elektrické funkcie daného mostného objektu, podjazdu, oporného
múru a pod. Kontrola Podkladov k Návrhu týkajúca sa mechanických a elektrických
funkcií je rovnaká ako kontrola, ktorá sa vyžaduje pre mostné objekty, podjazdy, oporné
múry a pod.

4.2 Proces návrhu existujúcej konštrukcie

4.2.1 Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností postupy technického schvaľovania,
kontroly a osvedčovania stanovené v tejto Prílohe č. 7 Zmluvy sa vzťahujú na:

(a) akékoľvek posúdenie existujúceho mostného objektu, podjazdu, oporného múru
a pod., ktoré sú súčasťou Projektovej cestnej komunikácie;

(b) akýchkoľvek výsledných návrhov na tvar a konštrukciu zmien zvýšenia únosností
konštrukcií týkajúcich sa daného mostného objektu, podjazdu, oporného a múru
a pod.

4.2.2 Bez obmedzenia všeobecnej platnosti článku 4.1.5 tejto Prílohy č. 7 Zmluvy:

(a) FTP sa predkladá v súlade s článkami 4.1.1 až 4.1.8 Prílohy č. 7 Zmluvy pre
každý posudok; a

(b) Projektant predloží každý takýto posudok a Podklady k Návrhu každého takéhoto
návrhu na kontrolu v súlade s prílohou 2 k Prílohe č. 7 Zmluvy.
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4.3 Dočasné stavby

4.3.1 Ustanovenia článku 4.1 tejto Prílohy č. 7 Zmluvy sa vzťahujú na všetky Podklady
k Návrhu pripravené alebo schválené aj v súvislosti s Dočasnými stavbami, ktoré môžu
alebo majú potenciál ovplyvniť niektorý mostný objekt, podjazd, oporný múr, a pod.
alebo potenciálne ovplyvniť diaľnicu alebo rýchlostnú cestu, iné komunikácie alebo
územia využívané alebo dostupné verejnosti.  Za účelom vylúčenia akýchkoľvek
pochybností, Koncesionár bezodkladne upovedomí Nezávislý dozor.

4.3.2 V súvislosti s Dočasnými stavbami, ktorými je mostný objekt, podjazd, oporný múra pod.
(alebo ktoré zahŕňajú úplnú alebo čiastočnú demoláciu existujúceho mostného objektu,
podjazdu, nadjazdu, oporného múru a pod.) sa predkladá FTP v súlade s článkom 4.1
a ustanoveniami článkov 4.1.1 až 4.1.8 Prílohy č. 7 Zmluvy platia primerane
s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach pre takýto FTP, pod podmienkou, že odkaz
v článku 4.1.2 na časové obdobia stanovené v prílohe 5 tejto Prílohy č. 7 Zmluvy.

4.3.3 Podklady k Návrhu Dočasných stavieb, na ktoré sa odkazuje v článku 3.2 Prílohy č. 7
Zmluvy sa kontrolujú nasledovne:

(a) akékoľvek Podklady k Návrhu vypracované Dodávateľom alebo v jeho mene si
vyžadujú nezávislú kontrolu Projektantom; a

(b) akékoľvek Podklady k Návrhu vypracované Projektantom si vyžadujú nezávislú
kontrolu Kontrolným tímom, ktorý môže byť z organizácie Projektanta, ale musí
byť nezávislý od Projektového tímu.

Ustanovenia článkov 4.1.1 až 4.1.6 Prílohy č. 7 Zmluvy sa vzťahujú na akékoľvek
Podklady k Návrhu.

4.3.4 Pri vykonávaní kontroly podľa článku 5.3 Prílohy č. 7 Zmluvy sa Projektant uistí, že:

(a) Podklady k Návrhu spĺňajú Požiadavky Verejného obstarávateľa, Normy, Návrhy
Koncesionára v súlade s Prílohou č. 18 Zmluvy, Zaužívanú odbornú prax
a Požiadavky Spätného odovzdania a aj inak spĺňajú požiadavky Zmluvy;

(b) Dočasné stavby (ako celok a ich časti) vyhovujú bezpečnému a správnemu
vykonávaniu príslušných záväzkov Koncesionára; a

(c) Podklady k Návrhu odrážajú požiadavky Príslušných inštitúcií na všetky dotknuté
diaľnice aj rýchlostné cesty, iné komunikácie alebo územia využívané alebo
dostupné verejnosti, a nepovažujú sa za Projektovú cestnú komunikáciu,

pričom Projektant vystaví Protokol o vykonaní kontroly Dočasných stavieb.

4.3.5 Ak Koncesionár navrhuje zmeniť alebo doplniť požiadavky Verejného obstarávateľa pre
Dočasné stavby, predloží sa tento Návrh spolu so zdôvodnením navrhovanej zmeny
Nezávislému dozoru v súlade s Procesom revízie.  S takýmto Návrhom sa zaobchádza
v súlade s ustanoveniami Zmluvy týkajúcimi sa Zmeny na strane Koncesionára alebo
alternatívnych návrhov podľa okolností, pod podmienkou, že Nezávislý dozor je
oprávnený vzniesť pripomienky k týmto Návrhom podľa Procesu revízie iba na základe
toho, že vlastnosti Dočasných stavieb môžu v súvislosti s Návrhom ohroziť bezpečnosť
verejnosti.

4.3.6 Ak Dočasné stavby ohrozujú bezpečnosť verejnosti na diaľnici, rýchlostnej ceste alebo v
iných komunikáciách alebo územiach využívaných alebo dostupných verejnosti, iných
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ako Projektová cestná komunikácia, Koncesionár ich prekonzultuje s Príslušnými
orgánmi a Podklady k Návrhu zohľadnia ich odôvodnené požiadavky.

5 KONTROLA POŽIADAVIEK NA NÁVRHY

5.1 Kategória kontroly

5.1.1 Kategória mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, oporných múrov a pod. a Vystužených
zemných konštrukcií, určuje mieru nezávislosti kontroly požadovaných Podkladov
k Návrhu.

5.1.2 Každá konštrukcia je zaradená do jednej z Kategórií podľa nasledujúcej tabuľky:

Kategória Popis Požiadavky na kontrolu

Kategória 0 Jednoduché, štandardné konštrukcie,
schválené výrobky, potrubie
s priemerom < 2 m

Iba Protokol k Návrhu.

Kategória 1 Mostné objekty s rozpätím < 20m
a zošikmením < 25 stupňov,
s jednoduchým  podoprením

Oporný múr s účinnou opornou
výškou menšou ako 7m

Kombinovaný Protokol k
Návrhu a k Vykonaniu
kontroly

Kontrolu môže vykonať
Projektový tím

Kategória 2 Mostný objekt podjazd alebo nadjazd,
ktoré nie sú v Kategórii 0, 1 alebo 3.

Oporný múr s účinnou opornou
výškou 7m alebo viac avšak menšou
ako 14m

Protokol k Návrhu.

Protokol o vykonaní kontroly.
Kontrolu môže vykonať
Kontrolný tím Projektanta.

Kategória 3 Zložité mostné objekty, podjazdy,
nadjazdy s rozpätím > 50m, celkovou
dĺžkou > 150m, uhlom zošikmenia >
45 stupňov, ktoré sú staticky neurčité
alebo majú zložité konštrukčné
vlastnosti, ktoré zahŕňajú buď
nelineárnosť materiálu alebo
geometrie, alebo oboje.

Mostné objekty s dodatočným
predpínaním. Visuté/Závesné mosty.

Oporná stena s účinnou opornou
výškou 14m alebo viac.

Protokol k Návrhu.

Protokol o vykonaní kontroly.
Kontrolu vykoná Kontrolór.

5.1.3 Ak nie je v Požiadavkách Verejného obstarávateľa na Práce zaznamenaná Kategória
mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, oporného múru a pod., potom (podľa článku 5.1.2
Prílohy 7 Zmluvy) hneď po dokončení Podkladov k Návrhu pre tento mostný objekt,
podjazd, nadjazd, oporný múr a pod., ktoré umožnia určenie Kategórie, predloží
Koncesionár navrhovanú Kategóriu (spolu s danými Podkladmi k Návrhu nevyhnutnými
na podporenie návrhu) na schválenie Nezávislému dozoru v súlade s Procesom revízie.
Nezávislý dozor je oprávnený vzniesť námietky/pripomienky k takto navrhnutej
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Kategórii, iba ak Návrh nie je konzistentný s definíciami Kategórií podľa článku 5.1.2
Prílohy č. 7 Zmluvy.

5.1.4 Posúdenie existujúceho mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, oporného múru a pod.
a rekonštrukčných alebo spevňovacích prác, ktoré majú dopad na konštrukčnú
neporušenosť existujúceho mostného objektu, podjazdu, oporného a múru, sa zaradia do
Kategórií na základe pôvodného mostného objektu, podjazdu, nadjazdu, oporného múru a
pod., pokiaľ Nezávislý dozor nevyjadrí súhlas s iným navrhnutým postupom.

5.1.5 Podklady k Návrhu týkajúce sa každého mostného objektu, podjazdu, nadjazdu,
oporného a múru, a pod. alebo Vystužených zemných konštrukcií (vrátane, no bez
obmedzenia, posudkov, výkresov a súpisov výstuže atď.) sa kontrolujú v súlade
s článkom 5.1.2 tejto Prílohy č. 7 Zmluvy.

5.1.6 Objekty Kategórie 3 musia byť predmetom kontroly vykonanej Kontrolórom
menovaným v súlade s článkom 5.2.1 tejto Prílohy č. 7 Zmluvy.

5.2 Kontrolór

5.2.1 Koncesionár je povinný súčasne s predložením FTP ohľadom objektov Kategórie 3
predložiť Nezávislému dozoru podľa Procesu revízie návrh organizácie, ktorá je
spôsobilá vykonávať funkciu Kontrolóra pre daný mostný objekt, podjazd, nadjazd,
oporný múr a pod., spolu s navrhovanými podmienkami pre výkon tejto funkcie. Návrh
je potrebné podložiť životopisom každého člena kontrolného tímu. Nezávislý dozor je
oprávnený vysloviť námietky/pripomienky k navrhnutému kandidátovi na funkciu
Kontrolóra, iba ak organizácia, ktorá bola navrhnutá na výkon funkcie Kontrolóra:

a) je zapojená do Projektu inak ako len prostredníctvom výkonu funkcie Kontrolóra
alebo vlastní podiely v spoločnosti, ktorá je Koncesionárom  (priamo alebo
nepriamo) alebo by ju Koncesionár priamo angažoval;

b) nemá dostatočné poznatky a skúsenosti s daným typom mostného objektu,
podjazdu, oporného a múru a pod., aby bola spôsobilá  vykonať profesionálnu
kontrolu, (pre vylúčenie pochybností platí , že za osobu spôsobilú na výkon
funkcie Kontrolóra sa pre účely tejto Zmluvy považuje organizácia, ktorá
preukáže, že má aspoň 5 rokov odbornej praxe s vybranými stavebnými prvkami
a disponuje medzinárodnými skúsenosťami).

5.2.2 Nezávislý dozor je ďalej oprávnený vyjadriť námietky/pripomienky proti predloženým
podmienkam výkonu funkcie Kontrolóra iba z dôvodu, že tieto podmienky nie sú
v súlade so Zaužívanou odbornou praxou alebo ustanoveniami Zmluvy.

5.3 Proces kontroly návrhu

5.3.1 Spôsob vykonania, formu a detaily kontroly Návrhu stanoví Kontrolný tím alebo
Kontrolór podľa okolností jednotlivého prípadu. Analytická práca Kontrolného tímu
alebo Kontrolóra však musí byť nezávislá od práce Projektového tímu alebo Projektanta
a musí byť vykonaná samostatne a nezávisle, t.j. bez odkazu na výpočty Projektového
tímu alebo Projektanta.

5.3.2 Projektový tím, Projektant, Kontrolný tím a Kontrolór sa každý uistia o použiteľnosti
a správnosti všetkých použitých počítačových programov a zabezpečia platnosť
programu pre každú aplikáciu. Kontrolný tím a Kontrolór je každý zodpovedný za
vlastný výklad podkladových informácií, na ktoré odkazuje FTP alebo FPSZP.
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5.3.3 Projektový tím, Kontrolný tím, ako aj Projektant a Kontrolór sú vzájomne nezávislí.
Projektový tím, Kontrolný tím, ako aj Projektant a Kontrolór podľa okolností
jednotlivého prípade nemusia používať rovnaké metódy analýzy, pričom je dovolené, aby
menované subjekty navzájom konzultovali výsledky vykonaných analýz za účelom
zabezpečenia priamej porovnateľnosti získaných výsledkov,

6 KONTROLA VÝSTAVBY

6.1 Počas výstavby je Projektant povinný vykonávať nepretržitú/priebežnú kontrolu
realizovaných Prác, resp. či stavebné práce prebiehajú v súlade s procesmi stanovenými
v príslušnej Dokumentácii pre realizáciu stavby a uistiť sa, že Práce a všetky ich súčasti
boli navrhnuté, postavené/vykonané, dokončené, uvedené do prevádzky, odskúšané a
udržiavané vo všetkých ohľadoch tak, aby vyhovovali najmä:

(a) Podkladom k Návrhu, ku ktorým bol vystavený Protokol k Návrhu (Všeobecný) a
(ak je ďalej vyžadované v zmysle tejto Prílohy č. 7 Zmluvy) Protokol o vykonaní
kontroly a ku ktorým neboli vznesené pripomienky Nezávislého dozoru v zmysle
Článku 15.1 Zmluvy, a zároveň

(b) Požiadavkám Verejného obstarávateľa podľa Prílohy č. 2, Prílohy č. 3, Prílohy č.
4 a Prílohy č. 18 Zmluvy, Návrhom Koncesionára v súlade s
Prílohou č. 19 Zmluvy, Zaužívanej odbornej praxi a Normám a po všetkých
stránkach spĺňali požiadavky Zmluvy.

6.2 V súlade s Procesmi návrhu a povoľovania podľa tejto Prílohy č. 7 Zmluvy a príslušnej
Dokumentácie pre realizáciu stavby je Koncesionár povinný poskytnúť Nezávislému
dozoru záznamy v stavebnom denníku v zmysle Stavebného zákona.

7 DODATKY K NÁVRHU

7.1 V prípade, že schválený Návrh z objektívnych dôvodov na strane Koncesionára je
potrebné doplniť alebo zmeniť, najmä v súvislosti s vlastnou realizovateľnosťou Návrhu,
ako napr. pri zmene technického detailu atď., Koncesionár predloží Dodatok k Návrhu
Nezávislému dozoru na schválenie. Nezávislý dozor je povinný schváliť Dodatok
k Návrhu do piatich (5) Pracovných dní odo dňa predloženie Dodatku k Návrhu
Koncesionárom, pokiaľ príslušný Dodatok k Návrhu zásadným spôsobom nemení
pôvodný schválený Návrh. Pokiaľ Dodatok k Návrhu zásadným spôsobom mení pôvodný
Návrh, Nezávislý dozor bezodkladne, ale najneskôr v lehote piatich (5) Pracovných dní
od predloženia Dodatku k Návrhu zašle Koncesionárovi vyjadrenie, že Dodatok k
Návrhu zásadne mení pôvodný Návrh a je potrebné Proces návrhu a povoľovania
opakovať ako celok a Dodatok k Návrhu nebude prijatý a nové riešenie bude považované
za nový Návrh.
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Príloha č. 1 k Prílohe č. 7 Zmluvy
Zoznam protokolov

Časť 1. Protokol k návrhu (Všeobecný)

Časť 2. Protokol o vykonaní kontroly (mostného objektu, podjazdu,
nadjazdu, oporného múru, a pod. spevnenia podložia)



12

Príloha 1, Časť 1. k Prílohe č. 7 Zmluvy
Ref. číslo protokolu [  ]

PROTOKOL K NÁVRHU (VŠEOBECNÝ)

Zmluva medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom zo dňa [          ] (“Zmluva“),
ktorá sa vzťahuje na Projekt diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.

Výrazy používané v tomto Protokole majú rovnaký význam ako v Zmluve.

Forma Protokolu, ktorá bude použitá Projektantom pre osvedčenie riešenia Prác
alebo akýchkoľvek Prác je predmetom Návrhu v súlade s Článkom 15 a Článkom 16
Zmluvy a Prílohy č. 7 Zmluvy.

Potvrdzujeme, že sme využili všetky svoje profesionálne zručnosti a vynaložili sme
všetku snahu pri príprave Podkladov k Návrhu [.............]a jeho prílohách, ktoré
zároveň považujeme za:

zhodné s požiadavkami Verejného obstarávateľa, Normami, Návrhmi Koncesionára
týkajúcimi sa Prác a v súlade so Zaužívanou odbornou praxou a Požiadavkami
Spätného odovzdania tak, ako sú popísané v:

[Zoznamoch, ak nejaké sú, v zmenách vykonaných Protokolmi Zmien Koncesionára
a Protokolmi Verejného obstarávateľa]; a

sú zhodné s požiadavkami na vypracovanie Návrhu podľa Zmluvy.

PRÍLOHA

[ Sem pripíšte kódové označenia výkresov a názvy ]

Podpísané:  ....................................

Projektant/Dodávateľ (Splnomocnenec)+

Meno a Priezvisko: .....................................

Názov organizácie:    .....................................

Dátum:  .......................................

Podpísané: .............................

Zástupca Koncesionára
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Meno: ..............................

Dátum: ................................

2. Tento Protokol je:

i. Schválený*

ii. Schválený s pripomienkami :*

iii. Vrátený a označený ako „Znova predložiť“ nasledovne:*

* nehodiace sa vymažte

Podpísané:  ....................................

Nezávislý dozor

Meno: .....................................

Dátum:  .......................................

Poznámka : Protokoly pre mostný objekt, podjazd, nadjazd, oporný múr atď.
Kategórie 2 alebo Spevnené zemné konštrukcie sú podpísané vedúcim Kontrolného
tímu. Protokoly pre mostný objekt, podjazd, nadjazd, oporný múr atď. Kategórie 3 sú
podpísané Kontrolórom. Nehodiace sa vymažte.
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Príloha 1, Časť 2. k Prílohe č. 7 Zmluvy
Ref. číslo protokolu [  ]

PROTOKOL O VYKONANÍ KONTROLY (MOST, PODJAZD, NADJAZD,
OPORNÝ MÚR, VYSTUŽENÉ ZEMNÉ KONŠTRUKCIE ATĎ.)

Zmluva medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom zo dňa [      ].(“Zmluva“),
ktorá sa vzťahuje na Projekt diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.

Výrazy používané v tomto Protokole majú rovnaký význam ako v Zmluve.

Typ Protokolu, ktorý bude použitý Kontrolórom (alebo, v prípade objektov Kategórie
2, Kontrolným tímom na základe požiadavky Prílohy č. 7 Zmluvy).

1. Potvrdzujeme, že sme využili všetky svoje profesionálne zručnosti a vynaložili
sme všetku snahu pri kontrole Podkladov k Návrhu [.............] (názov a kategória
mostného objektu, podjazdu, oporného múru atď./Vystuženej zemnej konštrukcie/
uvedených v Prílohe tohto Protokolu a doplňujúcich dokumentov Prílohy
Protokolu, podľa nášho názoru:

i. Podklady k Návrhu považujeme za zhodné s požiadavkami Verejného
obstarávateľa, Normami, Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa Prác a v
súlade so Zaužívanou odbornou praxou a Požiadavkami Spätného odovzdania
tak, ako sú popísané v:

[uviesť, ak nejaké sú, zmeny vykonané na základe Protokolu na  Zmenu na
strane Koncesionára a Protokolu na Zmenu na strane Verejného
obstarávateľa]; a

zhodné vo všetkých ostatných detailoch Zmluvy; a

ii. vykonané v súlade s geotechnickými správami pre mostný objekt, podjazd,
oporný múr, atď./ Vystužené zemné konštrukcie atď., [referencia] [a
odsúhlasenými Dodatkami] [číslo referencie].

PRÍLOHA

[ Menuj čísla/kódové označenia a názvy výkresov, súpis výstuže ]

Podpísané:  ....................................

Projektant ( Splnomocnenec)+

Meno a Priezvisko:  .....................................
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Názov organizácie:  .......................................

Dátum:  .......................................

Podpísané:  ....................................

Kontrolór/Kontrolný tím (Splnomocnenec)+

Meno a Priezvisko:  .....................................

Názov organizácie:  .......................................

Dátum:  .......................................

Podpísané: .............................

Zástupca Koncesionára

Meno: ..............................

Dátum: ................................

2. Tento Protokol je:

i. Schválený *

ii. Schválený s pripomienkami *

iii. Vrátený a označený ako „Znova predložiť“:*

* nehodiace sa vymažte

Podpísané:  ....................................

Nezávislý dozor

Meno:  .....................................

Dátum:  .......................................

Poznámka: + Protokoly pre mostný objekt, podjazd, oporný múr, atď.
Kategórie 2 alebo pre Vystužené zemné konštrukcie musia byť podpísané vedúcim
Kontrolného tímu. Protokoly pre mostný objekt, podjazd, oporný múr, atď. Kategórie
3 musia byť podpísané Kontrolórom. Nehodiace sa vymažte.
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Príloha 2 k Prílohe č. 7 Zmluvy

Časť 1. Formulár pre technické posúdenie

Časť 2. Formulár posúdenia Vystužených zemných konštrukcií
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Príloha 2, Časť 1. k Prílohe č. 7 Zmluvy

FORMULÁR PRE TECHNICKÉ POSÚDENIE

Model Formuláru pre technické posúdenie („FTP‟)
Názov projektu: Projekt diaľnica D4 a Rýchlostná cesta R7
Názov mostu:
Ref.č. stavebného objektu:

Obsah FTP

1. Údaje o komunikácii
2. Údaje o stavenisku
3. Navrhnuté objekty
4. Kritériá návrhu
5. Statický výpočet
6. Geotechnické podmienky
7. Kontrola
8. Výkresy a dokumenty

Hore uvedené návrhy pre projektové riešenie sú predložené na schválenie
Horeuvedené je akceptované vzhľadom na priložené dodatky a podmienky

PRÍLOHY

PRÍLOHA A – Harmonogram technického schvaľovania
PRÍLOHA B – Výkresová časť
PRÍLOHA C – Posúdenie rizika Návrhu
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TECHNICKÉ SCHVÁLENIE MOSTOV
HLAVNÉ SCHVÁLENIE

Názov projektu:
Názov mosta, podjazdu, nadjazdu, atď.:
Ref. číslo stavebného objektu :

1. ÚDAJE O DIAĽNICI A RÝCHLOSTNEJ CESTE

1.1 Typ rýchlostnej cesty
Doplní Koncesionár

1.2 Najvyššia povolená rýchlosť
Doplní Koncesionár

1.3 Existujúce záťažové obmedzenie
V prípade existujúcich mostov, podjazdov ,oporných múrov, atď. ktoré majú byť
začlenené do Projektu, Koncesionár predloží detaily všetkých záťažových obmedzení,
ktoré by mali byť pre stavebné objekty (most, podjazd, oporný múr, atď.) predpísané.

2. ÚDAJE O  STAVENISKU

2.1 Prekážky na stavbe
Koncesionár predloží detaily o prekážkach, ktoré musí most, podjazd, oporný múr, a
pod. atď.) preklenúť.

3. NAVRHOVANÝMOST, PODJAZD, NADJAZD, OPORNÝ MÚR, ATĎ.

3.1 Popis mosta, podjazdu, nadjazdu, oporného múru, atď.
Koncesionár predloží  podrobnosti o type mosta, podjazdu, oporného múru, atď. , ktorý
navrhuje. Popis musí zahŕňať všeobecný textový popis tvaru mosta, podjazdu,
oporného múru, atď. a použitých materiálov.

3.2 Typ konštrukcie
Koncesionár musí predložiť detaily o type konštrukcie, vrátane počtu polí, a ak sú
spojité, uhlov šikmín, typ nosnej konštrukcie a použitých materiálov.

3.3 Typ základov
Textový popis návrhov Koncesionára o základoch mosta, podjazdu, oporného múru atď..

3.4 Usporiadanie polí mosta
Textový popis rozmerov a šikmostí polí mosta.
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3.5 Usporiadanie členenia
Popis metódy realizovaného konštrukčného členenia, vrátane typov ložísk, typov
dilatácií a inštrukcie na obmedzenia vstupu.

3.6 Typ záchytného bezpečnostného zariadenia
Popis typu záchytného bezpečnostného zariadenia vrátane výrobcu , použitý materiál,
štandardné a pracovné rozmery.

3.7 Navrhované opatrenia pre údržbu a prehliadky
Popis návrhov Koncesionára pre zriadenie prístupu na stavbu z dôvodu údržby
a pravidelnej prehliadky .

3.7.1 Organizácia dopravy
Detailný návrh Koncesionára pre organizáciu dopravy v blízkosti objektov stavby
(mosta, podjazdu, nadjazdu, oporného múru, atď.),, za účelom umožnenia prístupu pre
budúcu údržbu a prehliadku.

3.7.2 Prístup
Detaily vlastností objektov stavby (mosta, podjazdu, oporného múru, atď.), ktoré sú
navrhované na sprístupnenie pre účely údržby.

3.8 Materiály a konečné úpravy
Detailný popis materiálov použitých v rámci objektov stavby(mosta, podjazdu,
oporného múru, atď.),, vrátane tried pevnosti a popis povrchovej úpravy, ktorá má byť
dosiahnutá a nátery, ktoré majú byť použité.

3.9 Riziká a nebezpečenstvá
Koncesionár musí priložiť Zhodnotenie rizík návrhu ako Prílohu C tohto dokumentu.

3.10 Navrhované usporiadanie stavby

3.10.1 Organizácia dopravy
Detaily návrhov Koncesionára pre organizáciu dopravy v blízkosti objektov
stavby(mosta, podjazdu, oporného múru, atď.),, za účelom umožnenia prístupu pre
budúcu údržbu a prehliadku

3.10.2 Prekládky sietí
Návrhy Koncesionára na prekládky sietí za účelom uľahčenia výstavby objektov (mosta,
podjazdu, oporného múru, atď.).

3.10.3 Dotyk s existujúcimi objektmi
Návrhy Koncesionára, kde majú byť postavené nové objekty stavby,, alebo sa majú
rozšíriť existujúce objekty stavby, ktoré majú byť začlenené do projektu.
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4. KRITÉRIÁ NÁVRHU

4.1 Dynamické zaťaženie, voľná výška

4.1.1 Zaťaženie v súvislosti s normálnou premávkou
Popis návrhu normálneho zaťaženia primeraného pre príslušný most, podjazd, oporný
múr, atď.

4.1.2 Zaťaženie v súvislosti s nadmernou premávkou
Popis návrhu mimoriadneho zaťaženia primeraného pre príslušný most, podjazd,
nadjazd, oporný múr, atď.

4.1.3 Dynamické zaťaženie chodníka alebo lávky pre peších
Popis zaťaženia vhodného pre chodníky a lávky pre peších.

4.1.4 Akékoľvek iné mimoriadne zaťaženie, ktoré vyššie nie je uvedené
Popis akéhokoľvek iného primeraného zaťaženia mosta, podjazdu, oporného múra,
atď., ktoré nie je uvedené vyššie.

4.1.5 Požiadavka na riešenie cesty pre nadrozmerný alebo nadmerný náklad, opatrenia
vykonané na ochranu cesty, opatrenia na zaistenie možnosti prevozu ešte ťažších
a rozmernejších nákladov v budúcnosti a budúce rozširovanie
Popis výnimočných nákladov a záťaží, ktorým musí stavba odolať v súčasnosti alebo
v budúcnosti.

4.1.6 Najnižšia voľná výška
Popis voľnej výšky v rámci mosta, podjazdu, oporného múra, atď.,

4.1.7 Konzultácia s úradmi a požiadavky na špeciálne podmienky
Koncesionár musí poskytnúť zoznam všetkých Príslušných inštitúcií, správcov
inžinierskych sietí a miestnych úradov, s ktorými konzultoval  návrh mosta, podjazdu,
oporného múra, atď.. Dokumentačná evidencia podrobností o prerokovávaní, schválení
navrhovaného mosta, podjazdu, oporného múra, atď., úradmi a opatrenia pre
inžinierske siete musí byť priložená ako príloha tohto dokumentu.

4.2 Zoznam relevantných dokumentov
Koncesionár pripojí zoznam všetkých relevantných Noriem, ktoré musia byť
zohľadnené pri návrhu mosta, podjazdu, oporného múra, atď.

4.2.1 Dodatočné relevantné Normy
Koncesionár uvedie zoznam všetkých dodatočných relevantných Noriem, ktoré sa stali
relevantnými pri výstavbe, a ktoré nie sú zahrnuté v ekvivalentných národných Normách.

4.3 Navrhované výnimky z Noriem, ktoré sú dané v článkoch 4.2 a 4.2.1 Prílohy č. 2
Zmluvy
Koncesionár uvedie zoznam výnimiek z Noriem, ktoré boli schválené Verejným
obstarávateľom a označené ako vhodné pre návrh objektov stavby. Výnimky z Noriem
musia byť priložené k tomuto dokumentu ako príloha.
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4.4 Navrhované metódy riešenia aspektov, ktoré nie sú zahrnuté v Normách v článkoch 4.2.
a 4.2.1 Prílohy č. 2 Zmluvy
Koncesionár popíše návrh mosta, podjazdu, nadjazdu, oporného múra, atď. pre
aspekty, ktoré nie sú inak zahrnuté predpismi.

5. STATICKÝ VÝPOČET

5.1 Metóda výpočtu navrhovaná pre hornú stavbu, spodnú stavbu a základy.
Koncesionár popíše metódy výpočtu, ktoré navrhuje na získanie potrebných informácií
pre vypracovanie projektovej dokumentácie mosta, podjazdu, oporného múra, atď.

5.2 Popis a schéma statického modelu použitého pre výpočet
Koncesionár detailne popíše použitý statický model.

5.3 Predpoklady výpočtu tuhosti konštrukčných prvkov
Koncesionár popíše svoje predpoklady na stanovenie tuhosti konštrukčných prvkov.

5.4 Navrhované koeficienty zemných tlakov (ka, ko alebo kp) použitých v návrhu zemných
podperných prvkov.
Koncesionár vysvetlí  údaje z geologického prieskumu  a tým i spôsob, akým dospel ku
koeficientom zemných tlakov použitých v návrhu na zemné podperné konštrukcie.
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6. GEOTECHNICKÉ PODMIENKY

6.1 Prijatie odporúčaní geotechnickej správy, ktoré majú byť použité v návrhu a príčiny
navrhovaných zmien
Koncesionár by sa mal presvedčiť o správnosti údajov zahrnutých v Geologickom
prieskume ako aj uskutočniť ďalší prieskum pokiaľ zváži, že je to potrebné. Dokumenty
poskytujúce geotechnické údaje sú v Poskytnutých údajoch.

6.2 Súhrnné informácie geotechnickej správy o moste, podjazde, opornom múre, atď.
(Formulár C)
Návrhy Koncesionára.

6.3 Nerovnomerné sadanie prípustné v návrhu mosta, podjazdu, oporného múru, atď.
Na základe Geologického prieskumu  Koncesionár určí, aké sú prípustné nerovnomerné
sadania a špecifikuje ich.

6.4 Pokiaľ ešte nie je k dispozícii geotechnická správa, určí, kedy je možné očakávať
výsledky a vymenuje informačné zdroje použité na zdôvodnenie predbežného
zakladania
Tu Koncesionár vymenuje všetky ďalšie zdroje geotechnických informácií.
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7. KONTROLA

7.1 Navrhovaná kategória
Koncesionár navrhne kontrolnú kategóriu mosta, podjazdu, oporného múru, atď., ktorá
má byť schválená Verejným obstarávateľom.

7.2 Pokiaľ sa navrhne Kategóriu 3, navrhne sa nezávislý Kontrolór
Koncesionár poskytne detailné informácie o nezávislej organizácii, ktorú navrhuje
zamestnať za účelom nezávislej kontroly projektu.

7.3 Návrhy na výstavbu alebo dočasné práce, na ktoré sa vyžaduje vykonanie nezávislej
kontroly, vymenovanie tých častí mosta, podjazdu, oporného múru, atď. spolu
s odôvodnením , pre ktoré sa odporúča nezávislá kontrola
Koncesionár poskytne detailné návrhy dočasných prác potrebných na stavbu, ktoré
musia byť skontrolované nezávislým kontrolórom.

8. VÝKRESY A DOKUMENTÁCIA

8.1 Zoznam výkresov (vrátane číselného označenia) a príslušná sprievodná dokumentácia
PRÍLOHA A Zoznam návrhových Noriem

PRÍLOHA B Zoznam príslušných výkresov  v Poskytnutých údajoch.

PRÍLOHA C Posúdenie rizika návrhu

Koncesionár tu vymenuje všetky doplňujúce dokumenty a/alebo výkresy
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HORE UVEDENÉ NÁVRHY PROJEKTOVÉHO RIEŠENIA SÚ PREDLOŽENÉ NA
SCHVÁLENIE

Podpísané

Meno a Priezvisko

VEDÚCI TÍMU PROJEKTANTOV

Odborná kvalifikácia

Názov Organizácie

Dátum

Podpísané

vo funkcii ako

Meno

KONCESIONÁR

Názov Organizácie

Dátum

HORE UVEDENÉ JE AKCEPTOVANÉ VZHĽADOM NA PRILOŽENÉ DODATKY A
PODMIENKY

Podpísané

Nezávislý dozor

Meno

Dátum
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PRÍLOHA A – HARMONOGRAM TECHNICKÉHO SCHVAĽOVANIA

PRÍLOHA B – VÝKRESOVÁ ČASŤ

PRÍLOHA C – POSÚDENIE RIZIKA NÁVRHU
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Príloha 2, Časť 2. k Prílohe č. 7 Zmluvy

FORMULÁR – POSÚDENIAVYSTÚŽENÝCH ZEMNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Formulár posúdenia spevnených zemných konštrukcií („FPVZK“)
Názov projektu: Projekt Diaľnica D4 a Rýchlostná cesta R7
Názov Spevnených zemných konštrukcií :
Ref.č.objektu :

1. DETAILY NÁVRHU

1.1 Názov návrhu

Projekt Diaľnice D4

Projekt Rýchlostnej cesty R7

1.2 Typ rýchlostnej cesty

1.3 Najvyššia povolená rýchlosť

1.4 Druh návrhu / objektu návrhu
(napr. výstavba novej cesty, rozšírenie cesty, údržba násypov)

2. TYP ZEMINY, ÚČEL A LOKALIZÁCIA

2.1 Typ Spevnených zemných konštrukcií
(napr. spevnenie svahov, gabiónová stena, spevnená zemná konštrukcia , spevňovacia

stena )

2.2 Účel Spevnenej zemnej konštrukcie
(napr. umožniť rozšírenie cesty, oprava poruchy násypu, nová výstavba v mieste
obmedzenia trvalým záberom , atď.)

2.3 Navrhované umiestnenie
(plán dĺžky a umiestnenia navrhovanej konštrukcie )

3. PREHĽAD EXISTUJÚCICH PODMIENOK PODLOŽIA A PODZEMNÝCH VÔD
(Táto časť sa odvoláva na relevantné časti geotechnickej správy, ak je dostupná.

3.1 Dáta o geologickom prieskume
(zoznam odvolávok na správy a komentáre k rozsahu dát)
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3.2 Existujúce podmienky podložia
(krátky prehľad  k časti o zemine, prítomnosť navážky, atď.)

3.3 Existujúce podmienky podzemných vôd
(poznámka k úrovniam podzemných vôd)

3.4 Chemické zloženie podzemnej vody a zeminy
(poznámky o sírnatosti /pH podmienkach a/alebo kontaminácii zeminy)

3.5 Existujúce geotechnické problémy
(všetky faktory geotechnického významu vo vzťahu k existujúcim podzemným
podmienkam, napr. zlyhanie spevneného svahu, banské práce, svahy s hraničným
faktorom bezpečnosti, veľmi ťažko/ľahko stlačiteľné zeminy, atď.)
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4. NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ ZEMNÉ KONŠTRUKCIE

4.1 Popis Spevnených zemných konštrukcií
(rozsah a priemerná výška navrhovanej zemnej konštrukcie v jej definitívnom tvare,
napr. sklon svahu, detaily o jej povrchovej úprave/výsadbe)

4.2 Príprava základov, vrátane všetkých meraní pre účely riešenia geotechnických
problémov
(navrhované základy pre geotechnickú konštrukciu, vrátane všetkých špeciálnych
opatrení alebo pridružených prác v súvislosti s problémami uvedenými vyššie, v článku
3.5 časti 2, prílohy 2, k Prílohe č. 7 Zmluvy)

4.3 Materiály použité na stavbu
(popis geotextílií, zemné klince, gabionové koše, zásypový materiál, atď., vrátane
schvaľovacích Protokolov , kde je to potrebné)

4.4 Odvodňovacie opatrenia
(presné opatrenia na kontrolu odvodnenia, ktoré majú byť zabudované)

4.5 Vybavenosť rýchlostnej cesty a sietí
(relevantné podrobnosti)

4.6 Prehliadka a údržba
(presné požiadavky na prehliadku a údržbu nad rámec bežných prehliadok )

4.7 Pripojenie na iné stavby
(podrobnosti o opatreniach pri napojení stavieb s mostmi, opornými múrmi, , inými
spevnenými zemnými konštrukciami , atď.)

5. METÓDA NÁVRHU

5.1 Interná stabilita
(uvedené metódy/spôsoby výpočtov stability na návrh jednotlivých spevnených zemných
konštrukcií)

5.2 Externá/Globálna stabilita
(uvedené metódy/spôsoby výpočtov na určenie stability všetkých z uvedených svahov,
ktoré zahŕňajú Spevnené zemné konštrukcie)
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6. NÁVRHOVÉ / HODNOTIACE KRITÉRIÁ

6.1 Zoznam relevantných dokumentov

6.2 Stanovenie hraníc návrhových parametrov
(faktory bezpečnosti pri stanovení hraníc stability majú byť aplikované pri návrhu, ako
pre stabilitu spevnených  násypov, tak aj pre celkovú stabilitu ostatných svahov)

6.3 Prevádzkyschopnosť Kritériá. Návrh.
(všetky celkové/rozdielové sadania alebo iné kritériá prijaté Projektantom pri návrhu,
vrátane predpísaných Požiadaviek na konštrukciu)

6.4 Návrhové parametre pre zeminu a materiály
(rozpis relevantných hlavných návrhových parametrov  pre zeminu a iné materiály,
ktoré majú byť použité pri výstavbe)

6.5 Návrhové podmienky  podzemných vôd
(stanovenie krajného prípadu, rozsah r piezometrických podmienok a/alebo hodnoty ru ,
ktoré majú byť použité pri návrhu)

6.6 Dynamické zaťaženie
(potvrdenie krajného prípadu dynamického zaťaženia, predpokladaného pri návrhu)

6.7 Popis/Schéma modelu, ktorý má byť použitý pri výpočte
(úsek spevnených zemných konštrukcií navrhnutý ako vzor a súvisiacich hlavných
predpokladov projektu)

6.8 Odolnosť voči chemikáliám , ktoré sú v styku s materiálmi
(opatrenia prispôsobené k podzemným podmienkam sú stanovené v článku 3.4 časti 2,
prílohy 2, k Prílohe č. 7 Zmluvy)

6.9 Navrhované Výnimky z Noriem
(výnimky sú uvedené v článku 4.3. časti 1, prílohy 2, k Prílohe č. 7 Zmluvy)

7. KONTROLA

(Projektant stanoví v rámci autorského dozoru nezávislú kontrolu )

8. VÝKRESY A DOKUMENTY

8.1 Zoznam výkresov a dokumentov, ktoré sú predkladané
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PRÍLOHA A Informácie o zemine
(Zoznam relevantných výsledkov skúšobných vrtov a výsledky správ o zemine,
ktoré sú uvedené v článku 3.1 a zo všetkých doplnkových prieskumov
staveniska a vyhodnotenia geotechnickej správy)

PRÍLOHA B Relevantná korešpondencia a dokumenty o prerokovaní s Príslušnými
inštitúciami

PRÍLOHA C Zoznam výkresov a dokumentov

9. HORE UVEDENÝ NÁVRH A NÁVRH KONŠTRUKCIE SÚ PREDKLADANÉ NA
REVÍZIU

Podpísané

Vedúci tímu, Tím projektantov

Meno a Priezvisko

Odborná kvalifikácia

Dátum:

10. VYŠŠIE UVEDENÝ FPVZK JE:

i. Schválený *
ii. Schválený s nasledovnými pripomienkami *
iii.Vrátený a označený ako „Znova predložiť“:*

* nehodiace sa vymažte

Podpísané

Nezávislý dozor

Meno

Dátum:
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Príloha 3 k Prílohe č. 7 Zmluvy

ČASY NA REVÍZIU FORMULÁRA PRE TECHNICKÉ POSÚDENIE

PRVÉ PREDLOŽENIE
FORMULÁRA NA POSÚDENIE

OPÄTOVNÉ PREDLOŽENIE
FORMULÁRA NA POSÚDENIE

MOST,
PODJAZD,
NADJAZD,
OPORNÝ
MÚR

Kat
0

Kat
1

Kat
2

Kat
3

Kat
0

Kat
1

Kat
2

Kat
3

Počet
týždňov

- 3.0 3.0 3.0 - 2.0 2.0 2.0

Poznámky:

(a) Táto príloha 3 k Prílohe č. 7 Zmluvy sa vzťahuje len na tie FTP, ktoré nie sú zahrnuté
do alternatívnych návrhov.

(b) Vyššie uvedené časy na podanie sa uplatňujú pre tie FTP, ktoré sú uvedené v Článku
15.1 Zmluvy.

(c) Čas revízie sa spúšťa v momente, keď Nezávislý dozor prijme kompletný FTP.

(d) Všetky časy revízií sú uvedené v týždňoch.

(e) Ak počet predložených formulárov pre technické schválenie prekročí v ktorýchkoľvek
dvoch (2) týždňoch počet tridsaťšesť (36), čas na revíziu pre každý z formulárov
predložených počas tohto obdobia sa určí nasledovne: (čas revízie uvedený  v tabuľke
vyššie) x (Počet predložených formulárov/36).

(f) Pre pomoc pri procese revízie je odporúčané, aby Koncesionár pre informáciu pred
skutočným predložením prediskutoval navrhované predloženie s Nezávislým
dozorom.
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Príloha 4 k Prílohe č. 7 Zmluvy

ČAS PODANÍ NA REVÍZIU FORMULÁRA PRE TECHNICKÉ POSÚDENIE
(VRÁTANE ALTERNATÍVNYCH NÁVRHOV, TZN. VARIANTNÉ RIAŠENIA)

PRVÉ PREDLOŽENIE
FORMULÁRA
NA POSÚDENIE

OPÄTOVNÉ PREDLOŽENIE
FORMULÁRA
NA POSÚDENIE

MOST,
PODJAZD,
NADJAZD,
OPORNÝ
MÚR

Kat
0

Kat
1

Kat
2

Kat
3

Kat
0

Kat
1

Kat
2

Kat
3

Počet
týždňov - 5.0 5.0 5.0 - 3.0 3.0 4.0

Poznámky:

(a) Táto príloha 4 k Prílohe č. 7 Zmluvy sa vzťahuje len na tie FTP, ktoré zahŕňajú
alternatívne návrhy.

(b) Vyššie uvedené časy na podanie sa uplatňujú pre tie, ktoré sú uvedené v Článku 15.1
Zmluvy.

(c) Čas revízie sa spúšťa v momente, keď Nezávislý dozor prijme kompletný FTP.

(d) Ak počet predložených formulárov pre technické schválenie prekročí v ktorýchkoľvek
dvoch (2) týždňoch počet tridsaťšesť (36), čas na revíziu pre každý z formulárov
predložených počas tohto obdobia sa určí nasledovne: (čas revízie v vyššie uvedenej
tabuľky) x (Počet predložených formulárov/36).

Pre pomoc pri procese revízie je odporúčané, aby Koncesionár pre informáciu pred
skutočným predložením prediskutoval navrhované predloženie s Nezávislým dozorom.
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Príloha 5 k Prílohe č. 7 Zmluvy

ČAS PODANÍ NA REVÍZIU FORMULÁRA PRE TECHNICKÉ POSÚDENIE
(DOČASNÉ STAVBY)

Žiadne alternatívne návrhy

MOST, PODJAZD,
NADJAZD, OPORNÝ
MÚR

PRVÉ PREDLOŽENIE
FORMULÁRA
NA POSÚDENIE

OPÄTOVNÉ
PREDLOŽENIE
FORMULÁRA
NA POSÚDENIE

Počet týždňov 3.0 2.0

Vrátane alternatívnych návrhov

MOST, PODJAZD,
NADJAZD, OPORNÝ
MÚR

PRVÉ PREDLOŽENIE
FORMULÁRA
NA POSÚDENIE

OPÄTOVNÉ
PREDLOŽENIE
FORMULÁRA
NA POSÚDENIE

Počet týždňov 4.0 3.0

Poznámky:

(a) Táto príloha 5 k Prílohe č. 7 Zmluvy sa vzťahuje len na tie FTP, ktoré súvisia
s Dočasnými stavbami.

(b) Vyššie uvedené časy na podanie sa uplatňujú pre tie, ktoré sú uvedené v Článku 15.1
Zmluvy.

(c) Čas revízie sa spúšťa v momente, keď Nezávislý dozor prijme kompletný FTP.

(d) Ak počet predložených formulárov pre technické schválenie prekročí v ktorýchkoľvek
dvoch (2) týždňoch počet tridsaťšesť (36), čas na revíziu pre každý z formulárov
predložených počas tohto obdobia sa určí nasledovne: (čas revízie v vyššie uvedenej
tabuľky) x (Počet predložených formulárov/36).

(e) Pre pomoc pri procese revízie je odporúčané, aby Koncesionár pre informáciu pred
skutočným predložením prediskutoval navrhované predloženie s Nezávislým
dozorom.
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Časť 1

POŽIADAVKY NA HARMONOGRAM

1. Obsah Harmonogramu

Harmonogram bude obsahovať okrem iného Kľúčové míľniky, ktoré sú
nasledovné:

(a) Plánovaný dátum udelenie Koncesie

(b) Plánovaný dátum vydania všetkých potrebných povolení

(c) Plánovaný dátum dokončenia Projektových prác pre každý stupeň
projektovej dokumentácie a projektovaný úsek

(d) Plánované začatie a dokončenie prác pre jednotlivé Samostatné úseky

(e) Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre jednotlivé
Samostatné úseky

(f) Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre jednotlivé
Samostatné úseky

2. Plánované dátumy vydania povolení

(a) V Úvodnom harmonograme bude uvedený Súhrn termínov pre Plánovaný
dátum vydania Povolenia pre predčasné užívanie a Kolaudačného rozhodnutia
pre každý Samostatný úsek podľa nižšie uvedenej tabuľky.

(b) Akýkoľvek návrh na zmenu Harmonogramu (vrátane zmeny Úvodného
harmonogramu) nemôže meniť Plánovaný dátum vydania Povolenia na
predčasné užívanie pre Samostatný úsek a/alebo Plánovaný dátum vydania
Kolaudačného rozhodnutia pre Samostatný úsek tak ako boli uvedené
v Úvodnom harmonograme, toto nemá vplyv na posun plánovaných dátumov
vydania jednotlivých povolení s ohľadom na posun stanovený Nezávislým
dozorom podľa Článkov 27 až 32 Zmluvy.
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Príslušný Samostatný úsek Plánovaný dátum vydania
Povolenia na predčasné
užívanie pre Samostatný úsek

(lehota v mesiacoch odo Dňa
účinnosti, ako dátum
právoplatnosti Povolenia na
predčasné užívanie)

Plánovaný dátum vydania
Kolaudačného rozhodnutia pre
Samostatný úsek

(lehota v mesiacoch odo Dňa
účinnosti, ako dátum
právoplatnosti Kolaudačného
rozhodnutia)

Samostatný úsek D4-1 02.09.2020 (51,63mesiace) 02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatný úsek D4-2 02.09.2020 (51,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace)
Samostatný úsek D4-3 04.03.2020 (45,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace)
Samostatný úsek D4-4 04.03.2020 (45,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace)
Samostatný úsek D4-5 04.03.2020 (45,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace)
Samostatný úsek D4-6 04.03.2020 (45,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace)
Samostatný úsek D4-7 04.03.2020 (45,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace)
Samostatný úsek D4-8 04.03.2020 (45,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace)
Samostatný úsek R7-1 02.09.2020 (51,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace)
Samostatný úsek R7-2 04.03.2020 (45,63mesiace) 02.11.2020 (53,63mesiace)
Samostatný úsek R7-3 04.03.2020 (45,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace)
Samostatný úsek R7-4 04.03.2020 (45,63mesiace) 02.11.2020          (53,63mesiace)

Predpoklad: Dátum účinnosti = Finančné Uzavretie = 13.05.2016

Konečné dátumy budú upravené pri Finančnom uzatvorení
Program sa upraví na deň na základe konečného dátumu Finančného uzatvorenia.
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Časť 2

POŽIADAVKY NA PREDLOŽENIE HARMONOGRAMOV

1. Všeobecne

1.1 Touto Časťou Prílohy č. 8 nie sú dotknuté Články 16, 19 a 21 Zmluvy.

1.2 Všetky údaje týkajúce sa každého harmonogramu budú dodané v tlačenej
aj elektronickej forme (formát MS Project aj pdf).

1.3 Koncesionár zabezpečí na 1 pracovnej stanici Verejného obstarávateľa
v priestore OSK licenciu MS Project. Koncesionár je tiež povinný zaistiť
zaškolenie pracovníkov Verejného obstarávateľa pre prácu s týmto
softvérovým vybavením.

2. Úvodný harmonogram

2.1 Úvodný harmonogram bude zahŕňať kľúčové míľniky stanovené v Časti 1
tejto Prílohy č. 8.

2.2 Úvodný harmonogram bude brať do úvahy:

2.2.1 časové obdobia a postupy pre zabezpečenie Procesu navrhovania
a povoľovania a primeraného Procesu revízie;

2.2.2 projektovú dokumentáciu, akejkoľvek časti Prác, ktorá má byť
dokončená pred začatím výstavby tejto časti;

2.3 Členenie Úvodného harmonogramu:

2.3.1 Koncesionár je povinný navrhnúť organizáciu Projektu tak, aby bolo
dielo ako celok realizovateľné.

2.3.2 Z harmonogramu vyplývajú nasledujúce lehoty a miľníky:

- Lehota výstavby celého Projektu
- Predčasné užívanie celého Projektu
- Kolaudácia celého projektu
- Lehota výstavby „Hodnoteného úseku“ v zmysle Prílohy č. 1

Zmluvy
- Predčasné užívanie Hodnoteného úseku
- Kolaudácia Hodnoteného úseku
- Lehota výstavby každého Samostatného úseku
- Predčasné užívanie každého Samostatného úseku
- Kolaudácia každého Samostatného úseku

2.3.3 Podrobnosť Úvodného harmonogramu je nasledujúca:

- Úvodné prieskumy
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- Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť
- Mobilizácia a Zariadenie staveniska
- Preložky inžinierskych sietí
- Zemné práce
- Cestné objekty
- Mostná estakáda cez Dunaj (SO 204, SO 205, SO 200, SO 206, SO

207)
- Mostná estakáda pri Slovnafte (SO 203)
- Ostatné mosty
- MÚK Ivanka sever
- MÚK Prievoz
- Ostatné MÚK (všetky)
- Diaľničná technológia
- Kompenzačné opatrenia
- Ostatné objekty
- Dokončovacie práce
- Ostatné Vyvolané úpravy
- Predčasné užívanie a skúšobná prevádzka
- Kolaudácia
- Likvidácia zariadenia staveniska

Úvodný harmonogram v súlade s vyššie uvedenými zásadami podľa článku
2 tejto Časti 2 k Prílohe č. 8 Zmluvy, vypracovaný v grafickej podobe podľa
bodu 1.2 tejto Časti 2 k Prílohe č. 8 Zmluvy, tvorí Časť 3 Prílohy č. 8
Zmluvy.

3. Harmonogram prác

3.1. Koncesionár zabezpečí harmonogram prác pre každý Samostatný úsek.
Harmonogram bude vyhotovený vo forme sieťových grafov, stĺpcových
diagramov spolu s analýzou kritickej cesty, časového plánu vo formáte MS
Project a vo formáte PDF. Harmonogram bude primerane detailne
vypracovaný pre každú jednotlivú etapu Prác ako aj pre všetky činnosti
a obmedzenia. Všetky činnosti budú očíslované s odkazom na najskorší
a najneskorší termín činnosti.

3.2. Každý Harmonogram prác bude brať do úvahy časové termíny a postupy
potrebné na Proces návrhu a povoľovania a primeraného Procesu revízie
podľa Prílohy č. 7 Zmluvy.

3.3. Každý Harmonogram prác bude tiež zahŕňať vzájomné prepojenia všetkých
dôležitých činností, vrátane činností Príslušných inštitúcií.

3.4. Kritická cesta musí byť jasne označená.

3.5. Každý harmonogram prác (a všetky doplnky k nemu) budú predložené v
rámci dohodnutého Procesu revízie.
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3.6. Každý harmonogram prác musí obsahovať aspoň úroveň nižšie uvedených
detailov:

3.6.1 Úroveň 1

Bude obsahovať nasledovné podrobnosti pre každý Samostatný úsek
Prác:

3.6.1.1 prípravné Práce:

 teoretická príprava;
 dodatočný geologický prieskum;
 ekologické prieskumy;
 archeologické prieskumy;
 hlukové prieskumy; a
 zhodnotenie povodňového rizika.

3.6.1.2 zemné práce:

 prieskum Staveniska;
 zemníky alebo skládky;
 nakladanie s kontaminovanou zeminou;
 objemné zemné práce.

3.6.1.3 pre všetky cesty:

 oplotenie;
 vyčistenie Staveniska;
 odvodnenie;
 podložie;
 podklad vozovky;
 kryt vozovky;
 mosty,
 oporné/zárubné múry a
 dopravné značenie.

3.6.1.4 pre všetky križovatky:

 oplotenie;
 vyčistenie Staveniska;
 odvodnenie;
 podložie;
 podklad vozovky;
 kryt vozovky; a
 mosty
 vetvy
 osvetlenie
 dopravné značenie.
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3.6.1.5 všetky konštrukcie, napr. mosty, oporné/zárubné múry atď.:

 činnosti podľa bodu 3.2;
 dočasné práce, vrátane návrhu a výroby montážnych

zariadení;
 pilóty a ďalšie základové konštrukcie identifikovanie

každej hlavnej etapy prác;
 spodná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy prác;
 vrchná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy prác

vrátane komplexných dodávok veľkých súborov
a konštrukčných celkov ; a

 dokončovacie práce.

3.6.1.6 pozemné stavby zahŕňajú:

 činnosti podľa bodu 3.2 získavanie Potrebných povolení;
 konštrukciu stavby; a
 vnútorné vybavenie.

3.6.1.7 práce, ktoré majú dopad aj na priľahlé pozemky vrátane
napr. oplotenia, prístupov, zatrávnenia a pod.;

3.6.1.8 súkromné a verejné siete, služby a dodávky;

3.6.1.9 opatrenia pre organizáciu a riadenie dopravy počas
výstavby (dopravno-inžinierske opatrenia - DIO) ako napr.
prevádzka staveniska, prístupy, prejazdy veľkej
mechanizácie cez verejnú komunikáciu, dočasné obchádzky
a pod.;

3.6.1.10 opatrenia a prípravné práce v súvislosti s výstavbou mostnej
estakády cez Dunaj (SO 204, SO 205, S0 200, SO 206
a SO 207)

- činnosti podľa bodu 3.2;
- dočasné práce, vrátane návrhu a výroby montážnych

zariadení;
- pilóty a ďalšie základové konštrukcie identifikovanie

každej hlavnej etapy prác;
- spodná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy

prác;
- vrchná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy

prác vrátane komplexných dodávok veľkých súborov
a konštrukčných celkov ; a

- dokončovacie práce.

3.6.1.11 opatrenia a prípravné práce v súvislosti s výstavbou mostnej
estakády Malé Pálenisko (SO 203)
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- činnosti podľa bodu 3.2;
- dočasné práce, vrátane návrhu a výroby montážnych

zariadení;
- pilóty a ďalšie základové konštrukcie identifikovanie

každej hlavnej etapy prác;
- spodná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy

prác;
- vrchná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy

prác vrátane komplexných dodávok veľkých súborov
a konštrukčných celkov ; a

- dokončovacie práce.

3.6.1.12 osvetlenie, navezenie a rozprestretie zeminy a výsadba,
kabeláž a komunikačné zariadenia;

3.6.1.13 práce ohľadom ochrany životného prostredia, kompenzačné
opatrenia, terénne úpravy, opatrenia na zmiernenie hluku
a archeologické práce;

3.6.1.14 práce a etapy priebehu monitoringu životného prostredia; a

3.6.1.15 úpravy železničných objektov.

3.6.2 Úroveň 2

Ďalšie položky a ostatné podrobnosti, ktoré môžu byť odôvodnene
požadované Verejným obstarávateľom a Nezávislým dozorom.
Takéto detaily budú Koncesionárom predložené v prijateľnej časovej
lehote po predložení takejto požiadavky Verejným obstarávateľom
alebo Nezávislým dozorom.

3.7. Koncesionár dodá v čo najkratšom čase Verejnému obstarávateľovi
a Nezávislému dozoru šesť (6) kópii Harmonogramu prác voči ktorému
neboli predložené žiadne námietky v dohodnutom Procese revízie, a ku
ktorému nebol vypracovaný žiadny dodatok vyplývajúci z pripomienok
Verejného obstarávateľa alebo Nezávislého dozoru počas dohodnutého
Procesu revízie.

4. Harmonogram meraní a skúšok

4.1 Koncesionár zabezpečí harmonogram požadovaných meraní a skúšok
konštrukcií a objektov Projektovej cestnej komunikácie v súlade s platnou
legislatívou SR a Normami. Tento harmonogram bude spracovaný vo forme
sieťového grafu a stĺpcových diagramov spolu s analýzou kritickej cesty.
Všetky činnosti budú očíslované s odkazom na najskorší a najneskorší
možný termín činnosti.

4.2 Harmonogram meraní a skúšok bude navrhnutý v súlade s článkom 6
Zmluvy.
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5. Harmonogram školení

5.1 Koncesionár vypracuje harmonogram školení pracovníkov Prevádzkovateľa.
Tento harmonogram bude spracovaný vo forme sieťového grafu a stĺpcových
diagramov spolu s analýzou kritickej cesty. Všetky činnosti budú očíslované
s odkazom na najskorší a najneskorší možný termín činnosti.

5.2 Harmonogram školení pracovníkov Prevádzkovateľa bude súčasťou Manuálu
užívania stavby, bude vypracovaný Koncesionárom, schválený Verejným
obstarávateľom a v súlade s platnou legislatívou a Normami v súvislosti
s prevádzkovými opatreniami.

5.3 Harmonogram školení pracovníkov Prevádzkovateľa musí zohľadňovať
požiadavky platnej legislatívy SR, požiadavky Verejného obstarávateľa,
požiadavky Koncesionára a požiadavky Príslušných inštitúcií pre jednotlivé
školenia.

5.4 Harmonogram školení musí obsahovať komplexný program školení pre
všetky zúčastnené strany, ktoré sa podieľajú na výstavbe, prevádzke a údržbe
Projektovej cestnej komunikácie (Verejný obstarávateľ, pracovníci CRD,
Pohotovostné zložky atď.).

6. Harmonogram realizácie Kompenzačných opatrení

6.1 Koncesionár vypracuje harmonogram realizácie Kompenzačných opatrení
v súlade s Prílohou 2 Zmluvy. V harmonograme realizácie bude zahrnutý
monitoring úspešnosti Kompenzačného opatrenia po celú Koncesnú lehotu.
Tento harmonogram bude spracovaný vo forme sieťového grafu a stĺpcových
diagramov spolu s analýzou kritickej cesty. Všetky činnosti budú očíslované
s odkazom na najskorší a najneskorší možný termín činnosti.

6.2 Štruktúra harmonogramu Kompenzačných opatrení

I. Etapa - prípravné práce KO
I.1 Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)
I.2 Inžinierska činnosť pre SP (IČ SP)
I.3 Povoľovací proces (SP)
I.4 Právoplatné Stavebné povolenie (PM SP)
I.5 Realizačná dokumentácia (DRS)

II. Etapa - Realizácia KO
II.1 Príprava pozemkov / staveniska
II.2 Realizácia KO
II.3 Dokumentácia skutočného vyhotovenia KO
II.4 Odovzdanie KO správcovi

III. Etapa - Užívanie KO
III.1 Užívanie KO
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IV. Etapa - Monitorovanie KO
IV.1 Príprava Plánu monitorovania
IV.2 Monitoring KO
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Časť 3

ÚVODNÝ HARMONOGRAM



ID Názov činnosti Activity Doba trvania Začiatok prác Koniec prác

1 D4/R7 Bratislave D4/R7 Bratislava 1299 dys Fri 13.11.15 Mon 02.11.20
2 Kľúčové dáta  Key dates 1299 dys Fri 13.11.15 Mon 02.11.20
3 Predloženie ponúk uchádzačmi  Submission of Tenders by Tenderers 0 dys Fri 13.11.15 Fri 13.11.15
4 Podpis Koncesnej zmluvy  Concession Agreement execution 0 dys Fri 06.05.16 Fri 06.05.16
5 Finančné uzavretie  Financial close 0 dys Fri 13.05.16 Fri 13.05.16
6 Ukončenie rekonštrukcie D1 Vajnory-Triblavina  Latest completion of reconstruction D1 

Vajnory- Triblavina by third party
0 dys Thu 31.01.19 Thu 31.01.19

7 Prístup na pozemky  Access to available land 0 dys Tue 31.05.16 Tue 31.05.16
8 access to all of the land necessary for CM 0 dys Sat 31.12.16 Sat 31.12.16
9 Odovzdanie všetkých pozemkov potrebných na výstavbu PA hand over all of the necessary land 0 dys Fri 30.09.16 Fri 30.09.16

10 Dôležité mí ľniky projektu  Programme Milestones 1169 dys Fri 13.05.16 Mon 02.11.20
11 Lehota výstavby celého Projektu  Construction period of the Project 1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20
12 Lehota výstavby Samostatnéhe úseku R7 - 1/2/3/4, 

D4 - 3/4
 Construction period of the Evaluated Section 
of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4

1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20

13 Lehota výstavby Hodnotenéhe úseku D4-1  Construction period of the Carriageway 
Section D4-1

1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20

14 Lehota výstavby Hodnotenéhe úseku D4-2  Construction period of the Carriageway 
Section D4-2

1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20

15 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-3  Construction period of the Carriageway 
Section D4-3

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

16 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-4  Construction period of the Carriageway 
Section D4-4

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

17 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-5  Construction period of the Carriageway 
Section D4-5

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

18 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-6  Construction period of the Carriageway 
Section D4-6

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

19 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-7  Construction period of the Carriageway 
Section D4-7

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

20 Lehota výstavby Hodnotenéhe úseku D4-8  Construction period of the Carriageway 
Section D4-8

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

21 Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-1  Construction period of the Carriageway 
Section  R7-1

1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20

22 Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-2  Construction period of the Carriageway 
Section  R7-2

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

23 Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-3  Construction period of the Carriageway 
Section  R7-3

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

24 Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-4  Construction period of the Carriageway 
Section  R7-4

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

25 Predčasné užívanie celého Projektu  Preliminary occupation of the Project 0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20
26 Predčasné užívanie Samostatného úseku R7 - 

1/2/3/4, D4 - 3/4
 Preliminary occupation of the Evaluated 
Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4

0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20

27 Predčasné užívanie Hodnotenéhe úseku D4-1  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section D4-1

0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20

28 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-2  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section D4-2

0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20

29 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-3  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section  D4-3

0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

30 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-4  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section  D4-4

0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

31 Predčasné užívanie Hodnotenéhe úseku D4-5  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section D4-5

0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

32 Predčasné užívanie Hodnotenéhe úseku D4-6  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section D4-6

0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

33 Predčasné užívanie Hodnotenéhe úseku D4-7  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section D4-7

0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

34 Predčasné užívanie Hodnotenéhe úseku D4-8  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section D4-8

0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

35 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-1  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section  R7-1

0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20

36 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-2  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section  R7-2

0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

37 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-3  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section  R7-3

0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

38 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-4  Preliminary occupation of the Carriageway 
Section  R7-4

0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

39 Kolaudácia celého projektu  Occupation permit of the Project 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20
40 Kolaudácia Samostatného úseku R7 - 1/2/3/4, D4 - 

3/4
 Occupation permit of the Evaluated Section of 
the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

41 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-1  Occupation permit of the Carriageway Section 
D4-1

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

42 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-2  Occupation permit of the Carriageway Section 
D4-2

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

43 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-3  Occupation permit of the Carriageway Section 
D4-3

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

44 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-4  Occupation permit of the Carriageway Section 
D4-4

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

45 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-5  Occupation permit of the Carriageway Section 
D4-5

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

46 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-6  Occupation permit of the Carriageway Section 
D4-6

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

47 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-7  Occupation permit of the Carriageway Section 
D4-7

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

48 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-8  Occupation permit of the Carriageway Section 
D4-8

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

49 Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-1  Occupation permit of the Carriageway Section 
R7-1

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

50 Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-2  Occupation permit of the Carriageway Section 
R7-2

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

51 Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-3  Occupation permit of the Carriageway Section 
R7-3

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

52 Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-4  Occupation permit of the Carriageway Section 
R7-4

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

13.11

06.05

13.05

31.01

31.05

31.12

30.09

 Construction period of the Project 02.09

 Construction period of the Evaluated Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4 02.09

 Construction period of the Carriageway Section D4-1 02.09

 Construction period of the Carriageway Section D4-2 02.09

 Construction period of the Carriageway Section D4-3 04.03

 Construction period of the Carriageway Section D4-4 04.03

 Construction period of the Carriageway Section D4-5 04.03

 Construction period of the Carriageway Section D4-6 04.03

 Construction period of the Carriageway Section D4-7 04.03

 Construction period of the Carriageway Section D4-8 04.03

 Construction period of the Carriageway Section  R7-1 02.09

 Construction period of the Carriageway Section  R7-2 04.03

 Construction period of the Carriageway Section  R7-3 04.03

 Construction period of the Carriageway Section  R7-4 04.03

02.09

02.09

02.09

02.09

04.03

04.03

04.03

04.03

04.03

04.03

02.09

04.03

04.03

04.03

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11

02.11
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53 Lehota výstavby celého Projektu  Construction period of the Project 1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20
54 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Fri 07.08.20 Wed 02.09.20
55 Predčasné užívanie celého Projektu  Preliminary occupation of the Project 0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20
56 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
57 Kolaudácia celého projektu  Occupation permit of the Project 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20
58 Lehota výstavby Samostatného úseku R7 - 1/2/3/4, 

D4 - 3/4
 Construction period of the Evaluated Section 
of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4

1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20

59 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Fri 07.08.20 Wed 02.09.20
60 Predčasné užívanie Samostatného úseku R7 - 

1/2/3/4, D4 - 3/4
 Preliminary occupation of the Evaluated 
Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4

0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20

61 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
62 Kolaudácia Samostatného úseku R7 - 1/2/3/4, D4 - 

3/4
 Occupation permit of the Evaluated Section of 
the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

63 Samostatné úseky  Carriageway Sections 1169 dys Fri 13.05.16 Mon 02.11.20

64 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-1  Construction period of the Carriageway 
Section D4-1

1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20

65 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Fri 07.08.20 Wed 02.09.20
66 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-1  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section D4-1
0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20

67 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
68 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-1  Occupation permit of the Carriageway 

Section D4-1
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

69 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-2  Construction period of the Carriageway 
Section D4-2

1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20

70 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Fri 07.08.20 Wed 02.09.20
71 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-2  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section D4-2
0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20

72 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
73 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-2  Occupation permit of the Carriageway 

Section D4-2
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

74 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-3  Construction period of the Carriageway 
Section of the Project D4-3

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

75 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20
76 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-3  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section of the Project D4-3
0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

77 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
78 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-3  Occupation permit of the Carriageway 

Section of the Project D4-3
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

79 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-4  Construction period of the Carriageway 
Section of the Project D4-4

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

80 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20
81 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-4  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section of the Project D4-4
0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

82 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
83 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-4  Occupation permit of the Carriageway 

Section of the Project D4-4
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

84 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-5  Construction period of the Carriageway 
Section D4-5

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

85 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20
86 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-5  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section D4-5
0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

87 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
88 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-5  Occupation permit of the Carriageway 

Section D4-5
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

89 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-6  Construction period of the Carriageway 
Section D4-6

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

90 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20
91 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-6  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section D4-6
0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

92 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
93 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-6  Occupation permit of the Carriageway 

Section D4-6
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

94 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-7  Construction period of the Carriageway 
Section D4-7

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

95 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20
96 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-7  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section D4-7
0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

97 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
98 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-7  Occupation permit of the Carriageway 

Section D4-7
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

99 Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-8  Construction period of the Carriageway 
Section D4-8

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

100 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20
101 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-8  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section D4-8
0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

102 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
103 Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-8  Occupation permit of the Carriageway 

Section D4-8
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

104 Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-1  Construction period of the Carriageway 
Section of the Project R7-1

1126 dys Fri 13.05.16 Wed 02.09.20

105 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Fri 07.08.20 Wed 02.09.20
106 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-1  Preliminary occupation of theCarriageway 

Section of the Project R7-1
0 dys Wed 02.09.20 Wed 02.09.20

107 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
108 Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-1  Occupation permit of the Carriageway 

Section of the Project R7-1
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

109 Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-2  Construction period of the Carriageway 
Section of the Project R7-2

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

110 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20
111 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-2  Preliminary occupation of theCarriageway 

Section of the Project R7-2
0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

112 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20

 Construction period of the Project 02.09

 Technical handover 02.09

02.09

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Evaluated Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4 02.09

 Technical handover 02.09

02.09

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section D4-1 02.09

 Technical handover 02.09

02.09

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section D4-2 02.09

 Technical handover 02.09

02.09

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section of the Project D4-3 04.03

 Technical handover 04.03

04.03

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section of the Project D4-4 04.03

 Technical handover 04.03

04.03

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section D4-5 04.03

 Technical handover 04.03

04.03

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section D4-6 04.03

 Technical handover 04.03

04.03

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section D4-7 04.03

 Technical handover 04.03

04.03

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section D4-8 04.03

 Technical handover 04.03

04.03

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section of the Project R7-1 02.09

 Technical handover 02.09

02.09

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section of the Project R7-2 04.03

 Technical handover 04.03

04.03

 Final handover 02.11
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113 Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-2  Occupation permit of the Carriageway 
Section of the Project R7-2

0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

114 Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-3  Construction period of the Carriageway 
Section of the Project R7-3

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

115 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20
116 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-3  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section of the Project R7-3
0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

117 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
118 Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-3  Occupation permit of the Carriageway 

Section of the Project R7-3
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

119 Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-4  Construction period of the Carriageway 
Section of the Project R7-4

995 dys Fri 13.05.16 Wed 04.03.20

120 Technické odovzdanie stavby  Technical handover 20 dys Thu 06.02.20 Wed 04.03.20
121 Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-4  Preliminary occupation of the Carriageway 

Section of the Project R7-4
0 dys Wed 04.03.20 Wed 04.03.20

122 Kolaudácný proces  Final handover 20 dys Tue 06.10.20 Mon 02.11.20
123 Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-4  Occupation permit of the Carriageway 

Section of the Project R7-4
0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

124 Očakávaný dátum vydania stavebného 
povolenia úradom najnekor do...

 Expected building permit provided by the 
public Authority no later than...

166 dys Fri 13.05.16 Sat 31.12.16

125 D4 -1  D4 -1 144 dys Fri 13.05.16 Wed 30.11.16
126 D4 -2  D4 -2 144 dys Fri 13.05.16 Wed 30.11.16
127 D4 -3  D4 -3 144 dys Fri 13.05.16 Wed 30.11.16
128 D4 -4  D4 -4 144 dys Fri 13.05.16 Wed 30.11.16
129 II/572 Galvaniho ulica  II/572 Galvani Street 166 dys Fri 13.05.16 Sat 31.12.16
130 II/572 Most pri Bratislave  II/572 Most pri Bratislave 166 dys Fri 13.05.16 Sat 31.12.16
131 D4 -5  D4 -5 144 dys Fri 13.05.16 Wed 30.11.16
132 D4 -6  D4 -6 144 dys Fri 13.05.16 Wed 30.11.16
133 D4 -7  D4 -7 166 dys Fri 13.05.16 Sat 31.12.16
134 D4 -8  D4 -8 166 dys Fri 13.05.16 Sat 31.12.16
135 R7-1  R7-1 166 dys Fri 13.05.16 Sat 31.12.16
136 R7-2  R7-2 56 dys Fri 13.05.16 Sun 31.07.16
137 R7-3  R7-3 56 dys Fri 13.05.16 Sun 31.07.16
138 R7-4  R7-4 56 dys Fri 13.05.16 Sun 31.07.16
139 D4/R7  D4/R7 1168 dys Mon 16.05.16 Mon 02.11.20
140 Počiato čné práce  Preliminary surveys 250 dys Mon 16.05.16 Fri 28.04.17
141 Riešenie dizajnu a schva ľovanie návrhu  Design and Proceedings 470 dys Mon 16.05.16 Fri 02.03.18
142 Mobilizácia a zariadenie staveniska  Mobilisation and Construciton site 

arrangement for permanent works
250 dys Mon 13.06.16 Fri 26.05.17

143 Preložky inžinierskych sietí (nezahrnuté v 
predcasinich pracach)

 Utilities relocation (not included in Early 
Works)

640 dys Mon 13.06.16 Fri 23.11.18

144 Zemné práce  Earthworks 1008 dys Mon 13.06.16 Tue 21.04.20
145 Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie / EIA Preparation of Documents 20 dys Mon 16.05.16 Fri 10.06.16
146 Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / EIA  Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16
147 Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie  Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16
148 Schvaľovací proces pre stavebné povolenie  Approval of Building permit 40 dys Mon 08.08.16 Fri 30.09.16
149 Tvorba realizačnej dokumentácie  Detailed Design 300 dys Mon 13.06.16 Fri 04.08.17
150 Revízia a oprava realizačnej dokumentácie  Review procedure 235 dys Mon 03.10.16 Fri 25.08.17
151 Autorizácia dokumentácie  Certification 230 dys Mon 07.11.16 Fri 22.09.17
152 Cestné objekty  Roads 849 dys Tue 06.06.17 Wed 02.09.20
153 Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie / EIA Preparation of Documents 20 dys Mon 18.07.16 Fri 12.08.16
154 Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / EIA  Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 15.08.16 Fri 07.10.16
155 Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie  Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 15.08.16 Fri 07.10.16
156 Schvaľovací proces pre stavebné povolenie  Approval of Building permit 50 dys Mon 10.10.16 Fri 16.12.16
157 Tvorba realizačnej dokumentácie  Detailed Design 325 dys Mon 15.08.16 Fri 10.11.17
158 Revízia a oprava dokumentácie  Review procedure 230 dys Mon 09.01.17 Fri 24.11.17
159 Autorizácia dokumentácie + certifikáty  Certification 230 dys Mon 30.01.17 Fri 15.12.17
160 Mostná estakáda cez Dunaj  Danube Bridge D4-2 893 dys Wed 05.04.17 Wed 02.09.20
161 Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie / EIA Preparation of Documents 95 dys Mon 16.05.16 Fri 23.09.16
162 Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / EIA  Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 10.10.16 Fri 02.12.16
163 Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie  Preparation of Buildinf Permit Documents 145 dys Mon 16.05.16 Fri 02.12.16
164 Schvaľovací proces pre stavebné povolenie  Approval of Building permit 50 dys Thu 01.12.16 Wed 08.02.17
165 FTP - Formulár pre technické posúdenie  TAF 20 dys Thu 09.02.17 Wed 08.03.17
166 Tvorba realizačnej dokumentácie  Detailed Design 480 dys Mon 13.06.16 Fri 13.04.18
167 Nazávislá kontrola Independent Check 350 dys Mon 28.11.16 Fri 30.03.18
168 Revízia a oprava dokumentácie  Review procedure 350 dys Mon 19.12.16 Fri 20.04.18
169 Autorizácia dokumentácie + certifikáty  Certification 355 dys Mon 23.01.17 Fri 01.06.18
170 Mosty v blízkosti Slovnaft a.s.  Bridge nearby Slovnaft R7-1 539 dys Mon 29.05.17 Thu 20.06.19
171 Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie / EIA Preparation of Documents 20 dys Mon 12.12.16 Fri 06.01.17
172 Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / EIA  Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 09.01.17 Fri 03.03.17
173 Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie  Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 09.01.17 Fri 03.03.17
174 Schvaľovací proces pre stavebné povolenie  Approval of Building permit 40 dys Mon 06.03.17 Fri 28.04.17
175 FTP - Formulár pre technické posúdenie  TAF 20 dys Mon 01.05.17 Fri 26.05.17
176 Tvorba realizačnej dokumentácie  Detailed Design 345 dys Mon 09.01.17 Fri 04.05.18
177 Nazávislá kontrola Independent Check 220 dys Mon 19.06.17 Fri 20.04.18
178 Revízia a oprava dokumentácie  Review procedure 230 dys Mon 03.07.17 Fri 18.05.18
179 Autorizácia dokumentácie + certifikáty  Certification 230 dys Mon 24.07.17 Fri 08.06.18
180 Ostatné cestné objekty  Other Bridges 1066 dys Fri 05.08.16 Wed 02.09.20
181 Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie / EIA Preparation of Documents 20 dys Mon 16.05.16 Fri 10.06.16
182 Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / EIA  Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16
183 Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie  Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16
184 Schvaľovací proces pre stavebné povolenie  Approval of Building permit 40 dys Mon 08.08.16 Fri 30.09.16
185 FTP - Formulár pre technické posúdenie  TAF 20 dys Mon 03.10.16 Fri 28.10.16
186 Tvorba realizačnej dokumentácie  Detailed Design 350 dys Mon 16.05.16 Fri 15.09.17
187 Revízia a oprava dokumentácie  Review procedure 230 dys Mon 24.10.16 Fri 08.09.17
188 Autorizácia dokumentácie + certifikáty  Certification 230 dys Mon 07.11.16 Fri 22.09.17
189 108 MÚK "Ivanka sever"  108 Interchange "Ivanka-sever" 300 dys Fri 11.01.19 Wed 04.03.20
190 Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie / EIA Preparation of Documents 20 dys Mon 09.01.17 Fri 03.02.17
191 Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / EIA  Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 06.02.17 Fri 31.03.17
192 Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie  Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 06.02.17 Fri 31.03.17

02.11

 Construction period of the Carriageway Section of the Project R7-3 04.03

 Technical handover 04.03

04.03

 Final handover 02.11

02.11

 Construction period of the Carriageway Section of the Project R7-4 04.03

 Technical handover 04.03

04.03

 Final handover 02.11

02.11

 D4 -1 30.11

 D4 -2 30.11

 D4 -3 30.11

 D4 -4 30.11

 II/572 Galvani Street 31.12

 II/572 Most pri Bratislave 31.12

 D4 -5 30.11

 D4 -6 30.11

 D4 -7 31.12

 D4 -8 31.12

 R7-1 31.12

 R7-2 31.07

 R7-3 31.07

 R7-4 31.07

 Preliminary surveys 28.04

 Design and Proceedings 02.03

 Mobilisation and Construciton site arrangement for permanent works 26.05

 Utilities relocation (not included in Early Works) 23.11

 Earthworks 21.04

 Preparation of Documents 10.06

 Approval of Zoning Permit / EIA 05.08

 Preparation of Buildinf Permit Documents 05.08

 Approval of Building permit 30.09

 Detailed Design 04.08

 Review procedure 25.08

 Certification 22.09

 Roads 02.09

 Preparation of Documents 12.08

 Approval of Zoning Permit / EIA 07.10

 Preparation of Buildinf Permit Documents 07.10

 Approval of Building permit 16.12

 Detailed Design 10.11

 Review procedure 24.11

 Certification 15.12

 Danube Bridge D4-2 02.09

 Preparation of Documents 23.09

 Approval of Zoning Permit / EIA 02.12

 Preparation of Buildinf Permit Documents 02.12

 Approval of Building permit 08.02

 TAF 08.03

 Detailed Design 13.04

Independent Check 30.03

 Review procedure 20.04

 Certification 01.06

 Bridge nearby Slovnaft R7-1 20.06

 Preparation of Documents 06.01

 Approval of Zoning Permit / EIA 03.03

 Preparation of Buildinf Permit Documents 03.03

 Approval of Building permit 28.04

 TAF 26.05

 Detailed Design 04.05

Independent Check 20.04

 Review procedure 18.05

 Certification 08.06

 Other Bridges 02.09

 Preparation of Documents 10.06

 Approval of Zoning Permit / EIA 05.08

 Preparation of Buildinf Permit Documents 05.08

 Approval of Building permit 30.09

 TAF 28.10

 Detailed Design 15.09

 Review procedure 08.09

 Certification 22.09

 108 Interchange "Ivanka-sever" 04.03

 Preparation of Documents 03.02

 Approval of Zoning Permit / EIA 31.03

 Preparation of Buildinf Permit Documents 31.03
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193 Schvaľovací proces pre stavebné povolenie  Approval of Building permit 40 dys Mon 03.04.17 Fri 26.05.17
194 Tvorba realizačnej dokumentácie  Detailed Design 300 dys Mon 06.02.17 Fri 30.03.18
195 Revízia a oprava dokumentácie  Review procedure 230 dys Mon 12.06.17 Fri 27.04.18
196 Autorizácia dokumentácie + certifikáty  Certification 230 dys Mon 03.07.17 Fri 18.05.18
197 102 MÚK "Slovnaftská" Prievoz  Interchange Prievoz 667 dys Thu 15.02.18 Wed 02.09.20
198 Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie / EIA Preparation of Documents 20 dys Mon 16.05.16 Fri 10.06.16
199 Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / EIA  Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 31.10.16 Fri 23.12.16
200 Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie  Preparation of Buildinf Permit Documents 140 dys Mon 13.06.16 Fri 23.12.16
201 Schvaľovací proces pre stavebné povolenie  Approval of Building permit 40 dys Mon 02.01.17 Fri 24.02.17
202 Tvorba realizačnej dokumentácie  Detailed Design 300 dys Mon 13.06.16 Fri 04.08.17
203 Revízia a oprava dokumentácie  Review procedure 230 dys Mon 10.10.16 Fri 25.08.17
204 Autorizácia dokumentácie + certifikáty  Certification 230 dys Mon 31.10.16 Fri 15.09.17
205 Mimoúrov ňové križovatky (MÚK)  All other Interchanges 981 dys Fri 02.12.16 Wed 02.09.20
206 Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie / EIA Preparation of Documents 20 dys Mon 16.05.16 Fri 10.06.16
207 Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / EIA  Approval of Zoning Permit / EIA 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16
208 Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie  Preparation of Buildinf Permit Documents 40 dys Mon 13.06.16 Fri 05.08.16
209 Schvaľovací proces pre stavebné povolenie  Approval of Building permit 40 dys Mon 08.08.16 Fri 30.09.16
210 Tvorba realizačnej dokumentácie  Detailed Design 300 dys Mon 13.06.16 Fri 04.08.17
211 Revízia a oprava dokumentácie  Review procedure 230 dys Mon 10.10.16 Fri 25.08.17
212 Autorizácia dokumentácie + certifikáty  Certification 230 dys Mon 31.10.16 Fri 15.09.17
213 Diaľničná technológia  Highway technology 849 dys Tue 06.06.17 Wed 02.09.20
214 Kompenza čné opatrenia  Compensatory measures 1125 dys Mon 16.05.16 Wed 02.09.20
215 Ostatné konštrukcie  Other constructions 545 dys Mon 06.08.18 Wed 02.09.20
216 Dokon čovacie práce  Finishing works 545 dys Mon 06.08.18 Wed 02.09.20
217 Ostatné vyvolané úpravy  Other transfer elements 497 dys Thu 11.10.18 Wed 02.09.20
218 Likvidácia zariadenia staveniska.  Preliminary occupation and trial 

operation period
240 dys Mon 07.10.19 Wed 02.09.20

219 Kolaudácia celého projektu  Occupation permit of the Project 0 dys Mon 02.11.20 Mon 02.11.20
220 Predčasné užívanie a skúšobná prevádzka  Site equipment disposal 412 dys Tue 09.04.19 Mon 02.11.20

 Approval of Building permit 26.05

 Detailed Design 30.03

 Review procedure 27.04

 Certification 18.05

 Interchange Prievoz 02.09

 Preparation of Documents 10.06

 Approval of Zoning Permit / EIA 23.12

 Preparation of Buildinf Permit Documents 23.12

 Approval of Building permit 24.02

 Detailed Design 04.08

 Review procedure 25.08

 Certification 15.09

 All other Interchanges 02.09

 Preparation of Documents 10.06

 Approval of Zoning Permit / EIA 05.08

 Preparation of Buildinf Permit Documents 05.08

 Approval of Building permit 30.09

 Detailed Design 04.08

 Review procedure 25.08

 Certification 15.09

 Highway technology 02.09

 Compensatory measures 02.09

 Other constructions 02.09

 Finishing works 02.09

 Other transfer elements 02.09

 Preliminary occupation and trial operation period 02.09

02.11

 Site equipment disposal 02.11
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Časť 1

PRÍSLUŠNÉ NORMY

Výraz "Normy" má význam uvedený v článku  3.1 Prílohy č. 2 Zmluvy.
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Časť 2

SLUŽBY

1. Úvod

Táto Príloha stanovuje Požiadavky Verejného obstarávateľa na Služby, ktoré
Koncesionár poskytne v súlade s podmienkami Zmluvy. Koncesionár musí poskytnúť
Služby v súlade so všetkými požiadavkami stanovenými vo Výkonnostných normách,
ktoré sa nachádzajú v tejto Prílohe.

2. Výkonnostné normy

Výkonnostné normy stanovené v Časti 3 tejto Prílohy č. 9 Zmluvy zahŕňajú
požadované výsledky, ako sú opísané v Časti 3 tejto Prílohy č. 9 Zmluvy.

3. Monitorovanie výkonu

Koncesionár bude monitorovať a dokumentovať dodržiavanie Výkonnostných noriem
v súlade s postupmi a frekvenciou monitorovania stanovenými v tejto Prílohe č. 9
Zmluvy. Kontrolu nad vykonávaním Služieb podľa tejto Zmluvy bude vykonávať
Verejný obstarávateľ.

4. Platobný mechanizmus

Táto Príloha súvisí s Platobným mechanizmom podľa Prílohe č. 12 Zmluvy, a to
v súvislosti s uplatňovaním Pokutových bodov (PB) podľa Výkonnostných noriem a
Cieľov zo strany Verejného obstarávateľa. Pri každej Výkonnostnej norme je možné
uplatniť Pokutové body. Časť 4 tejto Prílohy č. 9 Zmluvy stanovuje, či sa Projektová
cestná komunikácia považuje za dostupnú alebo nedostupnú a/alebo či sa uplatnia
Pokutové body za nesplnenie kritérií stanovených vo Výkonnostných normách.
Platobný mechanizmus podľa Prílohy č. 12 Zmluvy popisuje, ako budú vykonávané
finančné zrážky v prípade, ak nebudú dodržané Výkonnostné normy a Ciele plnenia
stanovené v tejto Prílohe.

5. Špecifikácie metód

Táto príloha obsahuje rôzne Špecifikácie metód, ktoré určujú metódy a postupy
Koncesionára pri poskytovaní požadovaných Služieb a sú súčasťou Manuálu užívania
stavby. Východiskom Špecifikácií metód sú najmä Výkonnostné normy, Právne
predpisy, Zaužívaná odborná prax pre plnenie povinností Koncesionára podľa tejto
Zmluvy. Počas Prevádzkového obdobia sa akékoľvek navrhované zmeny Špecifikácií
metód vykonajú v súlade s článkom 21.7 Zmluvy. Zmeny Špecifikácie metód nemôžu
byť v rozpore s Výkonnostnými normami stanovenými v tejto Prílohe.

6. Rozsah Služieb

6.1 Rozsah Služieb zahŕňa:
 prevádzku a údržbu Projektovej cestnej komunikácie v súlade s:
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o touto Zmluvou vrátane Prílohy č. 3 tejto Zmluvy
o Manuálom užívania stavby
o Ročným harmonogramom pre príslušný Zmluvný rok

a to počas Koncesnej lehoty.

6.2 Pri plnení týchto Služieb venuje Koncesionár zvláštnu pozornosť najmä
a nielen:

 bezpečnosti Projektovej cestnej komunikácie a plynulosti cestnej premávky;
 dopadom na životné prostredie;
 udržateľnosti stavu životného prostredia;
 udržateľnosti kvalitatívnych požiadaviek na Projektovú cestnú komunikáciu a
 miestnej spolupráci.

7. Manuál užívania stavby

Manuál užívania stavby je dokument, ktorý popisuje najmä a nielen postupy, ktoré
musí Koncesionár ako súčasť svojich povinnosti podľa tejto Zmluvy a súvisiacich
Príloh k tejto Zmluve dodržiavať. Manuál užívania stavby zabezpečí Koncesionár
v súlade s touto Zmluvou. Manuál užívania stavby dopracuje Koncesionár v súlade
s touto Zmluvou. Na Manuál užívania stavby sa vzťahujú ustanovenia tejto Zmluvy. .

Prílohou Manuálu užívania stavby budú Špecifikácie metód s popisom detailných
informácií, z ktorých okrem iného vyplývajú pre Koncesionára konkrétne povinnosti.
Špecifikácie metód musia byť v súlade s Výkonnostnými normami a nemôžu vylúčiť
uplatňovanie Pokutových bodov zo strany Verejného obstarávateľa voči
Koncesionárovi za neplnenie Výkonnostných noriem a Cieľov.

Pre vylúčenie pochybností, v prípade rozporu akejkoľvek časti Manuálu užívania
stavby, ktorého súčasťou sú okrem iného aj Špecifikácie metód, s ustanoveniami tejto
Zmluvy alebo Príloh k tejto Zmluve majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy alebo
Prílohy k tejto Zmluve.

8. Ročný harmonogram

Ročný harmonogram pre príslušný Zmluvný rok predstavuje plán vypracovaný
Koncesionárom v súlade touto Zmluvou a súvisiacimi Prílohami k tejto Zmluve,
Manuálom užívania stavby a ďalšími dokumentmi týkajúcimi sa Projektovej cestnej
komunikácie. Koncesionár sa v Ročnom harmonograme pre príslušný Zmluvný rok
zaväzuje poskytovať Služby v časových úsekoch a v rozsahu stanovenom v Ročnom
harmonograme pre príslušný Zmluvný rok za účelom zabezpečenia najmä a nielen
požiadaviek uvedených v bode 6.2 tejto Prílohy č. 9 Zmluvy. Ročný harmonogram pre
príslušný Zmluvný rok je súčasťou tejto Zmluvy a vzťahujú sa naň ustanovenia tejto
Zmluvy.

Ak má dôjsť k podstatnej zmene Ročného harmonogramu pre príslušný Zmluvný rok,
Koncesionár je povinný postupovať v súlade so Zmluvou, pričom to oznámiť aspoň
mesiac vopred Nezávislému dozoru a Verejnému obstarávateľovi. Nezávislý dozor
a Verejný obstarávateľ oznámi Koncesionárovi do siedmych (7) dní akékoľvek
námietky k navrhovaným zmenám. Pre vylúčenie  pochybností, Nezávislý dozor
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posúdi, či ide o podstatné zmeny v Ročnom harmonograme a Verejný obstarávateľ má
právo tieto zmeny Ročného harmonogramu schváliť alebo zamietnuť. Bez
predchádzajúceho súhlasu Verejného obstarávateľa sa nebudú zmeny v Ročnom
harmonograme pre príslušný Zmluvný rok považovať za schválené.
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Časť 3

VÝKONNOSTNÉ NORMY

Časť A – Výkonnostné normy týkajúce sa otvorenia Projektovej cestnej komunikácie

Nasledujúce Výkonnostné normy a Ciele plnenia sa uplatňujú po vydaní Povolenia na
predčasné užívanie vo vzťahu ku ktorémukoľvek Samostatnému úseku.

1. Výkonnostná norma 1 (VN1) – Prevádzka a dostupnosť jazdných pruhov

1.1 Požadovaný výsledok
Všetky Samostatné úseky ako aj Samostatné pod-úseky Projektovej cestnej
komunikácie budú nepretržite dostupné pre premávku dodržiavajúc úroveň
kvality a údržby požadovanej Zmluvou dvadsaťštyri (24) hodín denne, tristo
šesťdesiatpäť (365) (alebo šesť (6) dní do roka), za podmienok uplatňovania
článku 1.2 časti 3 Prílohy č. 9 Zmluvy nižšie.

Projektová cestná komunikácia sa bude prevádzkovať a udržiavať v súlade
s Manuálom užívania stavby a Ročným harmonogramom schválenom v súlade
s touto Zmluvou.

1.2 Výstupy poskytovanej Služby
VN1 zahŕňa povinnosť dodržiavať nasledujúce požiadavky:

1.2.1 Koncesionár bude nepretržite udržiavať Projektovú cestnú komunikáciu
dostupnú pre Užívateľov okrem prípadov, keď je potrebné Projektovú
cestnú komunikáciu uzatvoriť kvôli údržbe alebo z iného schváleného
dôvodu. Ak je potrebné Projektovú cestnú komunikáciu alebo
ktorúkoľvek jej časť uzatvoriť kvôli údržbe alebo z iného schváleného
dôvodu, uzatvorí sa v súlade so Špecifikáciou metódy ŠM7 (Uzávierka
jazdných pruhov).

Za žiadnych okolností nie je možné uzatvoriť Projektovú cestnú
komunikáciu kvôli údržbe alebo udalosti, pokiaľ nie je núdzová. Pre
uzatvorenie Projektovej cestnej komunikácie sa nevylučuje aplikovať
zrážky vypočítané podľa Prílohy č. 12 Zmluvy a ďalších súvisiacich
ustanovení tejto Zmluvy alebo Príloh k tejto Zmluve vrátane tejto
Prílohy.

1.2.2 Monitoring a Ročný harmonogram.

Koncesionár zavedie a bude vykonávať opatrenia pre monitorovanie uzávierok
ciest v súlade so Špecifikáciou metódy ŠM8 (Monitorovanie uzávierok
jazdných pruhov).
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Koncesionár vypracuje a bude viesť Ročný harmonogram v súlade
s Prílohou č. 10 Zmluvy (Správy a záznamy), v ktorom bude
zaznamenávať nie výlučne iba nasledovné:

 všetky uzávierky Projektovej cestnej komunikácie trvajúce
dlhšie ako dvadsaťštyri (24) hodín naplánované na daný rok,
pričom navrhované uzávierky budú prehodnocované a plán bude
aktualizovaný na štvrťročnej báze;

 všetky uzávierky kde je požadované úplné uzatvorenie
Projektovej cestnej komunikácie;

 všetky uzávierky križovatiek;
 všetky uzávierky Odpočívadiel;
 prehľad plánov uzávierok Projektovej cestnej komunikácie a

Odpočívadiel trvajúcich dlhšie ako dvadsaťštyri (24) hodín
v nasledujúcich štyroch (4) rokoch.

1.3 Časový harmonogram
Ročný harmonogram bude aktualizovaný podľa potreby tak, aby v ňom
Koncesionár zohľadnil:

 akékoľvek aktualizácie uskutočnené Koncesionárom na základe
prevádzkových požiadaviek pre Projektovú cestnú komunikáciu;

 iné príslušné záležitosti (vrátane zmien, dodatkov alebo aktualizácie
vykonaných v súlade so Zmluvou ).

1.4 Konzultácie
Koncesionár spolupracuje a konzultuje so všetkými Príslušnými inštitúciami,
pred dlhodobým plánovaným uzatvorením ciest. Koncesionár zabezpečí
umiestnenie značiek oznamujúcich uzávierku najmenej dva (2) týždne pred
uzávierkou a informuje miestne médiá.

Spôsob konzultácie (vrátane lehoty oznámení) s Príslušnými inštitúciami
a informovanie Užívateľov určujú Špecifikácie metódy ŠM2 (Postupy
spolupráce) a ŠM6 (Proces prerokovávania uzávierok cesty).

1.5 Súhlasy, povolenia a schválenia
Koncesionár zabezpečí získanie všetkých Potrebných povolení a rešpektovanie
všetkých podmienok pred uzatvorením akejkoľvek cesty alebo jazdného pruhu
v rámci Projektovej cestnej komunikácie.

1.6 Ciele plnenia - VN 1
1.6.1 Cieľ plnenia VN 1 Cieľ A – Koncesionár bude neustále udržiavať

Projektovú cestnú komunikáciu dostupnú premávke.

1.6.2 Cieľ plnenia VN 1 Cieľ B – Koncesionár bude dodržiavať všetky
príslušné Právne predpisy o dopravnom značení a získa súhlas všetkých
Príslušných inštitúcií. Pokiaľ Koncesionár nebude dodržiavať príslušné
Právne predpisy a nezíska potrebné súhlasy Príslušných inštitúcií budú
mu udelené Pokutové body v zmysle tejto Výkonnostnej normy 1 Cieľ
B.
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1.6.3 Cieľ plnenia VN 1 Cieľ C—Koncesionár pripraví Ročný harmonogram
v súlade čl. 21 Zmluvy, súvisiacimi Prílohami k tejto Zmluve a
Špecifikáciou metódy ŠM10 (Vypracovanie ročného harmonogramu)
Manuálu užívania stavby do určeného termínu a zdokumentuje najmä a
nielen všetky uzávierky jazdných pruhov trvajúce dlhšie ako
dvadsaťštyri (24) hodín podľa Špecifikácie metódy ŠM8
(Monitorovanie uzávierok jazdných pruhov).

1.7 Monitorovanie plnenia
Dodržiavanie VN1 sa monitoruje nasledovne:

Koncesionár dokumentuje začiatok a koniec všetkých uzávierok, či už
plánovaných alebo núdzových uzávierok jazdných pruhov ciest. Uzávierky
jazdných pruhov sa kategorizujú nasledovne:

 Štandardné – počas vykonávania plánovanej údržby.
 Špeciálne – ak sa na Projektovej cestnej komunikácii prepravujú

nadmerné a nadrozmerné náklady (ťažké, vysoké, široké
alebo pomalé) alebo nebezpečný náklad.

 Núdzové – uzávierky iniciované PZ SR alebo inými pohotovostnými
zložkami alebo ak je Projektová cestná komunikácia
vystavená extrémnym poveternostným podmienkam.

Záznamy pre Núdzové uzávierky sa aktualizujú denne. Záznamy pre
štandardné a špeciálne uzávierky sa aktualizujú do troch (3) Pracovných dní od
každej uzávierky jazdného pruhu. Záznamy o Núdzovej uzávierke sa
spracovávajú v elektronickej aj tlačenej forme. Verejný obstarávateľ musí mať
tiež prístup k digitalizovanému protokolu kontrolnej miestnosti, čím môže mať
okamžitý prístup k informáciám o nehodách, poruchách a pod. Metódu
uchovávania záznamov určuje Špecifikácia metódy ŠM8 (Monitorovanie
uzávierok jazdných pruhov).

Koncesionár vypracuje Mesačnú správu o poskytovaní služieb, ktorú predloží
Verejnému obstarávateľovi v súlade s požiadavkami stanovenými vo
VN5 Cieľ A a Prílohy č. 10 Zmluvy (Správy a záznamy).

1.8 Platobný mechanizmus
Bez toho, aby boli dotknuté iné práva alebo nároky na nápravu, ktoré má
Verejný obstarávateľ k dispozícii podľa Zmluvy, pri akomkoľvek nedodržaní
požiadaviek podľa Výkonnostnej normy VN1 sa postupuje v súlade
s Platobným mechanizmom podľa Prílohy č. 12 Zmluvy a podľa tejto Prílohy
č. 9 Zmluvy.
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2. Výkonnostná norma 2 (VN2) – Cesty a súvisiace časti

2.1 Požadovaný výsledok
Projektová cestná komunikácia bude prevádzkovaná a udržiavaná na úrovni
alebo nad úrovňou stanovenou Výkonnostnou normou VN2.

2.2 Výstupy poskytovanej Služby
VN2 zahŕňa povinnosti dodržiavať nasledujúce požiadavky:

2.2.1 Koncesionár udržiava cesty v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave
pre všetkých Užívateľov v súlade so všetkými Normami (vrátane TP
9/2013 „Vykonávanie údržby Diaľnic a Rýchlostných ciest“). Ak je
potrebné Projektovú cestnú komunikáciu alebo jej časť uzatvoriť kvôli
údržbe, uzatvorí sa v súlade so Špecifikáciou metódy ŠM7 (Uzávierka
jazdných pruhov).

2.2.2 Koncesionár plánuje a spĺňa harmonogram prehliadok Projektovej
cestnej komunikácie v súlade so všetkými Normami (vrátane TP 8/2013
„Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Diaľnice,
Rýchlostné cesty a cesty“) a v súlade so všetkými dohodnutými
Špecifikáciami metód, pričom Koncesionár:

 je určený na overenie nepretržitej bezpečnosti ciest
a Projektovej cestnej komunikácie pre Užívateľov;

 identifikuje vady, ktoré je potrebné opraviť ako súčasť Bežnej
údržby;

 určujú prioritu chýb a vád, ktoré si vyžadujú okamžitú
a urgentnú pozornosť, pretože by mohli predstavovať
nebezpečenstvo alebo vážne obmedzenie pre Užívateľov;

 reaguje na správy alebo sťažnosti od Užívateľov, PZ SR
a Príslušných inštitúcií;

 berie do úvahy veľké nehody alebo iné nežiaduce nehody
ovplyvňujúce Projektovú cestnú komunikáciu;

 monitoruje účinky extrémnych poveternostných podmienok a
 zhromažďuje údaje, ktorými sa monitoruje prevádzka

Projektovej cestnej komunikácie a ktoré stanovujú priority pre
budúcu údržbu.

2.2.3 Špecifikácia metódy ŠM 3(A) (Údržba Projektovej cestnej
komunikácie) a Špecifikácia metódy ŠM 3(B) (Zimná údržba
Projektovej cestnej komunikácie) určujú podrobnosti prevádzkových
postupov pre všetky aspekty Bežnej, Zimnej a Hlavnej údržby, týkajúce
sa nie výlučne nasledovného :

 konštrukčné vrstvy cestnej komunikácie;
 odvodňovacie zariadenia;
 križovatky a križovania;
 vozovku;
 cestné zariadenie (bezpečnostné zariadenie);
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 dopravné značenie;
 núdzové pruhy / únikové zóny;
 protihlukové steny;
 míľniky a značenia;
 vegetačné úpravy;
 káble cestnej komunikácie ;
 osvetlenie cestnej komunikácie;
 cestnú telematiku;
 clony proti oslneniu;
 opatrenia na ochranu proti vstupu zvierat;
 služby pre dopravu (predovšetkým Odpočívadlá);
 Strediská správy a údržby a
 cudzie predmety na cestnej komunikácii.

2.2.4 Ročný harmonogram.
Koncesionár vypracuje Ročný harmonogram, ktorý obsahuje okrem
iného:
 všetky údržbové práce, ktoré Koncesionár zamýšľa uskutočniť

v nasledujúcich dvanástich (12) mesiacoch;
 vykonávanie Hlavnej údržby v príslušnom Zmluvnom roku a
 návrhy na Hlavnú údržbu na najbližších päť (5) rokov.
Koncesionár je povinný sledovať plnenie cieľov stanovených Ročným
harmonogramom.

2.3 Časový harmonogram
Koncesionár predloží Ročný harmonogram pre príslušný Zmluvný rok v súlade
s požiadavkami a rozsahu podľa Prílohy č. 10 Zmluvy. Ročný harmonogram
pre príslušný Zmluvný rok bude aktualizovaný podľa potreby tak, aby v ňom
Koncesionár zohľadnil:

 akékoľvek zmeny uskutočnené Koncesionárom na základe prevádzkových
požiadaviek;

 iné príslušné záležitosti (vrátane zmien, dodatkov alebo aktualizácie
vykonaných v súlade so Zmluvou ).

2.4 Zariadenia a vybavenia
Všetky zariadenia a vybavenia poskytnuté Koncesionárom počas Doby trvania
zmluvy musia spĺňať špecifikácie a budú nainštalované v súlade s
nasledovným:
 všetky zariadenia a prístroje budú poskytnuté a nainštalované podľa

príslušných Noriem;
 všetky náhradné zariadenia musia byť v čase ich inštalácie úplne nové;
 všetky prístroje, ak je to možné, majú náležitú výrobnú záruku alebo

garanciu, ktorú uchováva Koncesionár v mene Verejného obstarávateľa
pre prípad následného prevodu prístroja na Verejného obstarávateľa
v súlade s podmienkami Zmluvy.
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2.5 Konzultácie
Koncesionár spolupracuje a konzultuje so všetkými Príslušnými inštitúciami,
vrátane pohotovostných zložiek, orgánmi štátnej správy a samosprávy,
akúkoľvek plánovanú Hlavnú údržbu Projektovej cestnej komunikácie pred jej
vykonaním. Koncesionár zabezpečí umiestnenie značenia oznamujúceho
uzávierku Projektovej cestnej komunikácie najmenej dva (2) týždne pred
uzávierkou.

Spôsob konzultácie s Príslušnými inštitúciami a informovanie Užívateľov
stanovujú Špecifikácie metód ŠM2 (Postupy spolupráce) a ŠM6 (Proces
prerokovávania uzávierok cesty).

2.6 Súhlasy, povolenia a schválenia
Koncesionár zabezpečí všetky Potrebné povolenia a rešpektovanie všetkých
podmienok v nich uvedených pred vykonaním akýchkoľvek Prác a tiež
zabezpečí, aby sa Práce vykonávali v súlade so všetkými podmienkami
stanovenými vo vopred vydanom povolení, pokiaľ bolo príslušné povolenie
vydané.

2.7 Ciele plnenia - VN2
2.7.1 Cieľ plnenia VN2 Cieľ A – Dostupnosť cesty

Vozovka sa udržiava tak, aby vždy spĺňala dané požiadavky Noriem
a Špecifikácií metód. Koncesionár opraví vozovku tak, aby spĺňala
požiadavky Noriem a dohodnutých Špecifikácií metód, do štrnástich
(14) dní od zistenia vady na vozovke, pokiaľ nie je inak dohodnuté so
Zástupcom Verejného obstarávateľa, ktorého rozhodnutie bude
založené na charaktere a umiestnení vád, poveternostných podmienkach
a plánovanej údržbe zahrnutej v Ročnom harmonograme pre príslušný
Zmluvný rok.

Minimálne kritéria na vozovku sú určené v TP 04/2012 (Meranie
a hodnotenie nerovností vozoviek pomocou zariadenia
PROFILOGRAPH GE). IRI (International Roughness Index -
Medzinárodný index nerovností) nesmie byť väčší ako 3,3 mm počas
celej doby trvania Zmluvy a hĺbka koľají nesmie byť väčšia ako 10 mm
počas celej doby trvania Zmluvy. Protišmykové hodnoty uvedené
v TP14/2006 (Meranie a hodnotenie drsností vozoviek) budú dodržané
počas celej doby trvania Zmluvy. Minimálna frekvencia meraní pre IRI
a hĺbky koľají bude jeden krát za tri (3) roky a pre protišmykové
vlastnosti bude jeden krát za tri (3) roky.

2.7.2 Cieľ plnenia VN2 Cieľ B – Riadenie premávky
Keď sa počas prehliadky zistia nedostatky na Projektovej cestnej
komunikácii, ktoré predstavujú bezprostredné alebo hroziace
nebezpečenstvo pre Užívateľov, alebo Koncesionár je na tieto
nedostatky upozornený informačným systémom diaľnice a rýchlostnej
cesty alebo záchrannými zložkami alebo Nezávislým dozorom alebo
iným spôsobom, Koncesionár okamžite podnikne kroky na
upovedomenie Užívateľov na nebezpečenstvo a prinajmenšom vykoná
dočasné opravy tak, aby čo najskôr v každom prípade však najneskôr do
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dvadsiatich štyroch (24) hodín od ich objektívneho zistenia, eliminoval
toto nebezpečenstvo. Dočasná oprava zvodidla sa vykoná do dvanástich
(12) hodín od objektívneho zistenia poruchy. Dočasná oprava zvodidla
musí byť nahradená trvalou opravou do dvadsiatich štyroch (24) hodín
od vykonania dočasnej opravy, za predpokladu, dočasná oprava na
základe stanoviska Nezávislého dozoru je dostatočná z pohľadu
bezpečnosti pre Užívateľov do vykonania trvalej opravy. Lehota pre
vykonanie trvalej opravy neplatí v prípade pokiaľ si trvalá oprava
zvodidla bude vyžadovať dlhšie časové obdobie vzhľadom na použitie
určitého technologického postupu. Iné dočasné opravy, ktoré
predstavujú bezprostredne hroziace nebezpečenstvo pre Užívateľov, sa
musia nahradiť trvalou opravou do šiestich (6) hodín, pokiaľ nebude
inak dohodnuté s Verejným obstarávateľom, s prihliadnutím
na charakter, umiestnenie nedostatkov, typ zariadenia a poveternostné
podmienky.

2.7.3 Cieľ plnenia VN2 Cieľ C – Dopravné značky
Koncesionár vykonáva Bežnú údržbu všetkých zvislých a vodorovných
značiek vzťahujúcich sa na Projektovú cestnú komunikáciu tak, aby ich
udržiaval v stave, keď sú zreteľne a jasne viditeľné Užívateľmi v súlade
s Normami a dohodnutými Špecifikáciami metód. Zvislé dopravné
značenie a vodorovné dopravné značenie musí spĺňať požiadavky
v súlade so Špecifikáciami metód a príslušnými Normami. Zvislé
dopravné značenie nesmie byť výrazne poškodené napr.: ohnuté,
vytočené do strany alebo inak poškodené vzhľadom na jeho osadenie,
zreteľnosť a jasnosť.

2.7.4 Cieľ plnenia VN2 Cieľ D – Čistota.
Bežná údržba týkajúca sa čistoty bude vykonávaná v súlade so
Špecifikáciou metódy ŠM3(A) (Údržba Projektovej cestnej
komunikácie), príslušnými Normami upravujúcimi napríklad ochranu
životného prostredia, o nakladaní s odpadmi a predovšetkým o čistote
vozovky diaľnic a rýchlostných ciest.

2.7.5 Cieľ plnenia VN2 Cieľ E— Diaľničná technológia
Zariadenia a systémy pre riadenie dopravy a ostatné zariadenia sa
prevádzkujú tak, aby pozitívne prispievali k celkovej prevádzke
a efektívnosti Projektovej cestnej komunikácie. V Časti 4 Kritériá pre
zrážky VN2 Cieľ E sú vymenované porušenia pri plnení povinností
Koncesionára, za ktoré má právo Verejný obstarávateľ udeliť Pokutové
body.

V súvislosti s napĺňaním VN2 Cieľ E je po uvedení každého
Samostatného úseku do prevádzky stanové „Skúšobné obdobie“ na
obdobie dvoch (2) mesiacov od prvého dňa, kedy je príslušný
Samostatný úsek sprístupnený pre Užívateľov.

Počas Skúšobného obdobia vo vzťahu s napĺňaním VN2 Cieľ E sa
Pokutové body neaplikujú.
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2.7.6 Cieľ plnenia VN2 Cieľ F – Zimná údržba – Bežná údržba spĺňa Normy
a Špecifikáciu metódy ŠM3(A) (Údržba Projektovej cestnej
komunikácie), pričom v Časti 4 Kritériá pre zrážky VN2 Cieľ F sú
vymenované porušenia pri plnení povinností Koncesionára, za ktoré má
právo Verejný obstarávateľ udeliť Pokutové body..
Koncesionár bude viesť presné záznamy o Zimnej údržbe, ktoré bude
poskytovať Verejnému obstarávateľovi v lehotách a rozsahu
stanovenom podľa Manuálu užívania stavby.
Koncesionár bude používať pre výkon Zimnej údržby schválené
rozmrazovacie látky, ktoré sú určené pre výkon Zimnej údržby na
Projektovej cestnej komunikácií a spĺňajú požiadavky, ktoré vyžaduje
Manuál užívania stavby a/alebo príslušné Normy.
Koncesionár bude aktívnou činnosťou predchádzať vzniku poľadovice
alebo usadením snehu na Projektovej cestnej komunikácií, pričom
výkon Zimnej údržby bude vykonávať v lehotách stanovených v tejto
Prílohe a/alebo podľa Manuálu užívania stavby.

2.8 Monitorovanie plnenia

Dodržiavanie VN2 sa monitoruje prostredníctvom databázy prevádzky
a údržby. Zaznamenávané informácie budú  zahŕňať:

 dátum a čas prehliadky, skúšky alebo údržby;
 meno osoby, ktorá vykonala prehliadku, skúšku alebo údržbu;
 popis Prác;
 detaily skúšok a/alebo spúšťania nového zariadenia do prevádzky;
 čas nápravy nedostatku.

2.9 Platobný mechanizmus
Bez toho, aby boli dotknuté iné práva alebo nároky na nápravu, ktoré má
Verejný obstarávateľ k dispozícii podľa Zmluvy, pri akomkoľvek nedodržaní
požiadaviek podľa Výkonnostnej normy VN2 sa postupuje v súlade
s Platobným mechanizmom podľa Prílohy č. 12 Zmluvy a podľa tejto Prílohy.
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3. Výkonnostná norma 3 (VN3) – Objekty Projektovej cestnej komunikácie

3.1 Požadovaný výsledok
Objekty Projektovej cestnej komunikácie zahŕňajú všetky objekty, na ktorých
je Koncesionár povinný vykonávať Služby v súlade s touto Zmluvou vrátane
Príloh, Manuálu užívania stavby a Ročného harmonogram pre príslušný
Zmluvný rok. Objekty Projektovej cestnej komunikácie sa musia udržiavať na
úrovni alebo nad úrovňou stanovenou Výkonnostnou normou VN3.

3.2 Výstupy poskytovanej Služby
VN4 zahŕňa povinnosť dodržiavať nasledujúce požiadavky:

3.2.1 Koncesionár zavedie do prevádzky opatrenia na monitorovanie
poskytovania Služieb podľa VN3 v súlade s Cieľmi plnenia VN3
(Špecifikácia metódy ŠM10 (Vypracovanie Ročného harmonogramu).
Koncesionár pre plnenie povinností podľa VN3 sa bude riadiť Ročným
harmonogramom pre príslušný Zmluvný rok, pričom v tomto Ročnom
harmonograme budú uvedené všetky Služby najmä a nielen týkajúcich sa
prehliadok a údržby, ktoré v príslušnom Zmluvnom roku má poskytnúť.
Koncesionár poskytne Služby v stanovenom čase a rozsahu tak ako je
uvedené v Ročnom harmonograme pre príslušný Zmluvný rok.

3.3 Časový harmonogram
Ročný harmonogram aktualizuje Koncesionár podľa potreby tak, aby v ňom
zohľadnil:

 akékoľvek zmeny uskutočnené Koncesionárom na základe
prevádzkových požiadaviek, avšak až po predchádzajúcom
súhlase Verejného obstarávateľa;

 iné príslušné záležitosti, vrátane zmien, dodatkov alebo
aktualizácie vykonaných v súlade so Zmluvou )

3.4 Software pre vypracovanie projektu
Všetky návrhy sa musia vypracovávať v príslušnom, uznávanom štandardnom
software.

3.5 Zložka povolení a projektovej dokumentácie
Koncesionár bude, alebo zabezpečí, aby boli všetky projekty súvisiace
s rozsahom Služieb prevádzky vyhotovené v súlade s Normami a zaobstará
náležité povolenia pre Verejného obstarávateľa. Založí a bude viesť zložku
povolení a projektovej dokumentácie v súlade s príslušnými Normami.

3.6 Prehliadky
Koncesionár bude vykonávať prehliadky a viesť záznamy o objektoch v súlade
s príslušnými Normami. Ak sa v rámci prehliadky zistí, alebo je Koncesionár
iným spôsobom upovedomený o tom, že časti objektov potrebujú údržbu,
opravu alebo výmenu, je Koncesionár povinný podniknúť všetky potrebné
kroky na to, aby sa táto údržba, oprava alebo výmena vykonala čo najskôr, ako
to je možné s ohľadom na bezpečnosť Užívateľov, verejnosti a vlastných
zamestnancov.
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3.7 Konzultácie
Ak je to potrebné, Koncesionár bude spolupracovať a konzultovať so všetkými
Príslušnými inštitúciami, vrátane Verejného obstarávateľa, pričom
predovšetkým vykoná úvodné konzultácie a  následné konzultácie v súlade so
Špecifikáciami metód ŠM2 (Postupy spolupráce) a ŠM6 (Proces
prerokovávania uzávierok cesty)

3.8 Súhlasy, povolenia a schválenia
Koncesionár zabezpečí vybavenie a dodržiavanie všetkých Potrebných
povolení, potrebných súhlasov a povolení súvisiacich s prevádzkou, vrátane, no
nielen, akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa chránených území,
pamiatkových území, verejných komunikácia iných požiadaviek, ktoré
vyplývajú z povahy daného objektu.

3.9 Ciele plnenia– VN3
3.9.1 Cieľ plnenia VN3 Cieľ A – Prehliadky sa budú vykonávať v  obdobiach

stanovených v Ročnom harmonograme pre príslušný Zmluvný rok.
Rozsah prehliadok musí byť na úrovni alebo nad úrovňou požiadaviek
stanovených v Normách, alebo iných dokumentoch ako napríklad
Manuáloch užívania stavebného objektu.

3.9.2 Cieľ plnenia VN3 Cieľ B – Údržba sa bude vykonávať v  obdobiach
stanovených v Ročnom harmonograme pre príslušný Zmluvný rok.
Rozsah údržby musí byť na úrovni alebo nad úrovňou požiadaviek
stanovených v Normách, alebo iných dokumentoch ako napríklad
Manuáloch užívania stavebného objektu.

3.10 Monitorovanie plnenia
Plnenie VN3 sa monitoruje nasledovne:

Monitorovanie plnenia povinností Koncesionára bude vykonávať Verejný
obstarávateľ priebežne počas príslušného Zmluvného roka. Na konci každého
Zmluvného roka vypracuje Koncesionár Ročnú správu, ktorá bude obsahovať
zoznam vykonanej údržby konštrukcií v porovnaní s predpokladanými
prehliadkami vykonanými v danom roku.

3.11 Platobný mechanizmus
Bez toho, aby boli dotknuté iné práva a nároky na nápravu, ktoré má Verejný
obstarávateľ k dispozícii podľa Zmluvy, pri akomkoľvek nedodržaní
požiadaviek podľa Výkonnostnej normy VN3 sa postupuje v súlade
s Platobným mechanizmom podľa Prílohy č. 12 Zmluvy a podľa tejto Prílohy
č. 9 Zmluvy.
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4. Výkonnostná norma 4 (VN4) – Prevádzková dostupnosť

4.1 Požadovaný výsledok
Všetky poruchy alebo incidenty je potrebné opraviť alebo odstraňovať
v lehotách podľa odseku 4.6 časti 3 tejto Prílohy č. 9 v rámci Cieľov plnenia
stanovenými VN4.

4.2 Výstupy poskytovanej Služby
VN4 zahŕňa povinnosť reagovať na všetky dopravné scenáre počas riadenia
dopravy:

4.2.1 Zhodnotenie rizík a kontrola.
Koncesionár bude prevádzkovať a udržiavať Projektovú cestnú
komunikáciu v bezpečnom stave. Koncesionár pripraví zhodnotenia
rizík pre všetky aktivity týkajúce sa Projektovej cestnej komunikácii
v súlade so Špecifikáciou metódy ŠM1 (Postupy zhodnotenia rizík
a kontroly Projektovej dokumentácie a Prevádzky Projektovej cestnej
komunikácie).

4.2.2 Prevádzková dostupnosť.
Koncesionár bude prevádzkovať záložný a oznamovací systém, ktorý
bude dvadsaťštyri (24) hodín obsluhovaný kvalifikovaným a skúseným
personálom, ktorý bude schopný riešiť núdzové stavy každý deň počas
Zmluvného roka, a to v súlade so Špecifikáciou metódy ŠM4
(Prevádzková dostupnosť). Koncesionár podnikne kroky na to, aby bol
schopný reagovať na núdzový stav a nenúdzové poruchy tak, aby boli
všetky súčasti Projektovej cestnej komunikácie udržiavané v prevádzke
podľa tejto Prílohy č 9. Zahŕňa to aj podávanie správ o monitorovaní
Verejnému obstarávateľovi vhodnou formou na účely kalkulácie
prípadných zrážok podľa Platobného mechanizmu podľa Prílohy č. 12
Zmluvy.

4.2.3 Spolupráca s pohotovostnými zložkami.
Koncesionár bude spolupracovať a poskytovať pomoc pohotovostným
zložkám a iným Príslušným inštitúciám podľa potreby v súlade
so Špecifikáciou metódy ŠM2 (Postupy spolupráce).

4.2.4 Koncesionár vypracuje Špecifikáciu metódy ŠM2 (Postupy spolupráce)
a ŠM6 (Proces prerokovávania uzávierok cesty),ktorá stanoví postupy
pre prípady incidentov. Táto špecifikácia metódy bude obsahovať
núdzové akčné plány a integrovaný núdzový plán, ktoré schváli Verejný
obstarávateľ. Koncesionár bude konzultovať s ostatnými Príslušnými
inštitúciami, aby zabezpečil, že postupy Koncesionára pre prípad
incidentov sú integrované s ich plánmi núdzového zásahu. Špecifikácia
metódy bude tiež zahŕňať dohody o spolupráci s Centrom riadenia
dopravy (CRD) a spôsoby informovania miestnych médií o zdržaniach.

4.2.5 Koncesionár dopracuje Špecifikáciu metódy ŠM5 (Prevoz
nadmerných, nadrozmerných a nebezpečných nákladov), ktorá stanoví
spôsob, ktorým sa má riadiť prechod vozidiel s nebezpečným nákladom
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cestnou sieťou počas Prevádzkového obdobia, počas normálnych
dopravných opatrení a tiež pri riadenej doprave.

4.2.6 Koncesionár bude udržiavať Projektovú cestnú komunikáciu
v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave pre všetkých Užívateľov. Ak
je potrebné uzatvoriť Projektovú cestnú komunikáciu alebo jej časť
kvôli údržbe, uzávierka sa vykoná v súlade so Špecifikáciou metódy
ŠM7 (Uzávierka jazdných pruhov).

4.2.7 Koncesionár bude dodržiavať ustanovenia Prílohy č. 3 Zmluvy.

4.3 Časový harmonogram
Manuál užívania stavby musí byť pripravený a schválený v súlade so Zmluvou.

4.4 Konzultácie
Koncesionár je povinný spolupracovať a konzultovať so všetkými Príslušnými
inštitúciami.

Spôsob konzultácie s Príslušnými inštitúciami a informovanie Užívateľov
stanovujú Špecifikácie metód ŠM2 (Postupy spolupráce) a ŠM6 (Proces
prerokovávania uzávierok cesty).

4.5 Zariadenie
Koncesionár je povinný zabezpečiť všetky zariadenia a vybavenie potrebné na
splnenie povinností podľa tejto Prílohy č. 9 Zmluvy. Predovšetkým všetky
používané vozidlá musia byť registrované, v prevádzkyschopnom stave
a vyhovovať Normám a Právnym predpisom.

4.6 Ciele plnenia
Nasledujúce Ciele plnenia stanovujú požadovanú úroveň plnenia, ktorú musí
Koncesionár dosiahnuť v súlade so Špecifikáciou metód.

4.6.1 Cieľ plnenia VN 4 Cieľ A – Koncesionár musí zahájiť a reagovať na
akýkoľvek núdzový stav, vrátane porúch vozidiel, nehôd a odstavených
vozidiel do dvoch (2) minút od objektívneho zistenia. Objektívnym zistením sa
rozumie najmä a nielen:
- na základe kamerového dohľadu,
- informácia poskytnutá Koncesionárovi zo strany Verejného obstarávateľa

alebo Nezávislého dozoru
- informácia poskytnutá Koncesionárovi zo strany PZ SR, alebo inej

Príslušnej inštitúcie
- informácia poskytnutá Koncesionárovi zo strany Užívateľa/Užívateľov
- alebo iná forma objektívneho zistenia, na základe, ktorej Koncesionár

mohol a mal vedieť, že došlo k incidentu.

4.6.2 Cieľ plnenia VN4 B – Pre poruchy núdzového a nenúdzového charakteru platia
nasledujúce lehoty pre nápravu pričom doba nápravy začína plynúť od
objektívneho zistenia (rozumej v zmysle bodu 4.6.1 časti 3 Prílohy č. 9 Zmluvy)
poruchy:
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Typ poruchy Doba nápravy
Odstraňovanie pokazených áut alebo vozidiel s ľahkým
nákladom na Projektovej cestnej komunikácii (okrem
vozidiel pri nehode)

1 hodina
30 minút

*Viď Poznámka
dole

Odstraňovanie pokazených vozidiel s ťažkým nákladom
alebo autobusov na Projektovej cestnej komunikácii
(okrem vozidiel pri nehode)

2 hodiny
30 minút

*Viď Poznámka
dole

Opravy v súvislosti s riadením dopravy – zvislé 1 hodina
Opravy v súvislosti s riadením dopravy: vodorovné
značenie

do konca
nasledujúceho
dňa po zistení

nedostatku

(uvedené platí
len v období od
mája do októbra
a za predpokladu

vhodného
klimatického

obdobia a suchej
vozovky

Opravy v súvislosti s riadením dopravy: príkazové a
zákazové značky

1 hodina

Opravy v súvislosti s riadením dopravy: zvislé značenie
iné než príkazové a zákazové značky

2 hodiny

Opravy v súvislosti s portálovými dopravnými značkami 24 hodín
Dočasná oprava zvodidla kvôli bezpečnosti Projektovej
cestnej komunikácie pre Užívateľov (Trvalá oprava musí
byť uskutočnená do dvadsaťštyri (24) hodín od
vyhotovenia dočasnej opravy); Iná dočasná oprava
ohrozujúca bezpečnosť Užívateľov musí byť nahradená
trvalou opravou do šesť (6) hodín

12 hodín

Dočasná oprava pouličného osvetlenia a značenia kvôli
bezpečnosti diaľnice pre Užívateľov

12 hodín

Oprava menších nedostatkov na vozovke 24 hodín
Kamerový dohľadový systém – všetky prvky systému
(kamery, napájanie, dátová sieť, ústredňa, ...)

2 hodiny

Iné (napr. dočasné opravy) 6 hodín alebo iná
doba podľa
okolností a

Noriem

*Poznámka :
Koncesionár musí postupovať v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z.v platnom
znení a spolupracovať s PZ SR priebežne. Reakčný čas znamená časové
obdobie v akom je Koncesionár povinný premiestniť vozidlo v zmysle Zákona
8/2009 Z.z. Pre vylúčenie pochybností, akákoľvek zmena zákona bude
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prejednávaná v zmysle Článku 32.1 Zmluvy. Koncesionár musí zabezpečiť
dostatočný počet vozidiel, aby mohol plniť tieto požiadavky.
V prípade, že aj napriek najlepšej snahe Koncesionára nie je schopný plniť
horeuvedené požiadavky vzhľadom na mimoriadne okolnosti mimo kontroly
Koncesionára, potom Koncesionár môže v rámci troch (3) dní od udalosti
poskytnúť správu o týchto okolnostiach Nezávislému dozoru, a v kópii
Verejnému obstarávateľovi. Nezávislý dozor prehodnotí správu a odporučí či
majú byť Pokutové body udelené. Koncesionár musí okamžite poskytnúť
dodatočné informácie ak sú požadované Nezávislým dozorom, pre účely
vykonania posúdenia.

4.6.3 Cieľ plnenia VN4 Cieľ C – Diaľničná technológia – Okrem vyššie
vymenovaných požiadaviek podľa vyššie uvedeného bodu 4.6.2 časti 3 Prílohy
č. 9 Zmluvy vo vzťahu k Diaľničnej technológie je Koncesionár povinný plniť
aj požiadavky Prílohy č. 3 Zmluvy.

4.7 Monitorovanie plnenia
Dodržiavanie Výkonnostnej normy 4 sa monitoruje nasledovne:

Koncesionár bude na monitorovanie dodržiavania VN4 prevádzkovať systém
podľa Špecifikácie metódy ŠM4 (Prevádzková dostupnosť).

Koncesionár bude do databázy zaznamenávať:
 dátum a čas každého núdzového stavu a poruchy, ktorá mu je nahlásená

alebo o ktorej sa Koncesionár dozvie;
 meno osoby, ktorá daný incident alebo poruchu rieši;
 čas potrebný na príchod na miesto incidentu alebo poruchy;
 čas potrebný na riešenie incidentu alebo nápravu poruchy;
 ďalšie podniknuté opatrenia.

Koncesionár vypracuje Mesačnú správu o poskytovaní služieb, ktorú predloží
Verejnému obstarávateľovi podľa požiadaviek stanovených VN4.

4.8 Platobný mechanizmus
Bez toho, aby boli dotknuté iné práva alebo nároky na nápravu, ktoré má
Verejný obstarávateľ k dispozícii podľa Zmluvy, pri akomkoľvek nedodržaní
požiadaviek podľa Výkonnostnej normy VN4 sa postupuje v súlade
s Platobným mechanizmom podľa Prílohy č. 12 Zmluvy a podľa tejto Prílohy
č. 9 Zmluvy.
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5. Výkonnostná norma 5 (VN5) – Strategická pomoc a podávanie správ

5.1 Požadovaný výsledok
Aby mohol Verejný obstarávateľ plniť svoju strategickú zodpovednosť
týkajúcu sa podávania informácií, bude potrebovať pravidelne kontrolovať
Službu, aby mohol stanoviť, či sa spĺňajú súčasné a budúce potreby,
konzultovať s Užívateľmi a inými stranami a porovnávať plnenie s inými
Koncesionármi. Od Koncesionára sa vyžaduje, aby poskytol potrebnú pomoc a
správy Verejnému obstarávateľovi.

5.2 Výstupy poskytovanej Služby
Koncesionár spolupracuje s Verejným obstarávateľom v snahe dosiahnuť tieto
požiadavky tým, že plní nasledovné výstupy:

5.2.1 Indikátory výkonu – Koncesionár plní požiadavky na informácie, údaje
a inú pomoc tak, aby mohol Verejný obstarávateľ informovať o výkone.
Indikátory výkonu, ku ktorým Verejný obstarávateľ požaduje
poskytnúť údaje, sú nasledovné:

 celkový ročný prejazd vozidiel podľa ich klasifikácie;
 počet hodín, počas ktorých bola Projektová cestná komunikácia

uzatvorená kvôli opravám;
 počet doručených sťažností; a
 % sťažností zodpovedaných do piatich (5) Pracovných dní;
 Iné údaje, ktorými Koncesionár disponuje a ktoré od neho môže

v primeranej miere Verejný obstarávateľ požadovať

5.2.2. Mesačná správa o poskytovaní služieb – Koncesionár pripraví Mesačnú
správu o poskytovaní Služieb v súlade s odsekom 3.1 časti 1 Prílohy č.
10 (Správy a záznamy) o vykonávaní a poskytovaní Služieb podľa tejto
Zmluvy za predchádzajúci mesiac, v ktorej stanoví akékoľvek úpravy
platieb podľa Platobného mechanizmu podľa Prílohy č. 12, a ktorá sa
prerokuje na týždenných/mesačných stretnutiach. Mesačná správa
o poskytovaní služieb sa bude minimálne venovať nasledujúcim
aspektom:

 prejazd vozidiel podľa ich klasifikácie;
 sťažnosti a pochvaly Užívateľov;
 dostupnosť jazdných pruhov;
 uzávierky cestnej komunikácie;
 správa o dodržiavaní všetkých špecifikácií výkonu stanovených

v tejto Prílohe č. 9 Zmluvy.
 plnenie povinností podľa Ročného harmonogramu

Mesačná správa o poskytovaní služieb obsahuje porovnanie úrovne
Služieb na mesačnej báze za predchádzajúcich dvanásť (12) mesiacov.

5.2.3 Ročná správa – Koncesionár vypracuje pre Verejného obstarávateľa
písomnú správu (Ročnú správu) o vykonávaní a poskytovaní Služieb
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podľa Zmluvy za predchádzajúcich dvanásť (12) mesiacov. Ročná
správa bude vypracovaná v súlade s Prílohou č. 10 Zmluvy.

5.2.4 Audit a prehliadka – Koncesionár je povinný spolupracovať pri
auditoch a iných povinných prehliadkach pre Projektovú cestnú
komunikáciu.

Povinnosť reagovať na individuálne požiadavky Verejného
obstarávateľa na asistenciu a podávanie správ bude podmienený
povahou a rozsahom takýchto požiadaviek, ktoré budú primerané a
opodstatnené s prihliadnutím na prevládajúce okolnosti a záležitosti,
ktoré sú predmetom požiadavky. Verejný obstarávateľ bude pri
požadovaní informácií konať rozumne a primerane. Koncesionár
nemôže namietať voči požiadavke Verejného obstarávateľa pokiaľ
Verejný obstarávateľ s prihliadnutím na okolnosti, čas, povahu a rozsah
požiadavky koná rozumne a primerane. Koncesionár môže písomne
namietať voči oprávnenosti individuálnej požiadavky na informácie
Verejnému obstarávateľovi, o ktorej sa domnieva, že takáto požiadavka
nie je primeraná a opodstatnená do troch (3) Pracovných dní po
obdŕžaní takejto požiadavky s uvedením dôvodov, prečo sa
Koncesionár domnieva, že požiadavka Verejného obstarávateľa je
neprimeraná a neopodstatnená. Po uplynutí lehoty troch (3) Pracovných
dní sa má za to, že takáto požiadavka Verejného obstarávateľa je
primeraná a opodstatnená, aj napriek domnienke Koncesionára.

5.2.5 Monitorovanie – Koncesionár zavedie a vykonáva kroky na
monitorovanie v súlade s článkom 5.2 časti 2 Prílohy č. 9 Zmluvy
(Výstupy poskytovanej Služby). Monitorovanie bude v súlade so
Špecifikáciou metódy ŠM9 (Strategická pomoc a podávanie správ).
Skúšky v rámci monitorovania budú minimálne zahŕňať postupy
zabezpečujúce, že výsledky monitorovania bude možné predložiť
Verejnému obstarávateľovi vo vhodnej forme na účely vypočítania
úprav platieb podľa Platobného mechanizmu podľa Prílohy č. 12.
Koncesionár bude spolupracovať pri auditoch a ostatných zákonných
prehliadkach Projektovej cestnej komunikácie.

5.3 Ciele plnenia – VN5
Koncesionár je povinný spolupracovať s Verejným obstarávateľom pri plnení
požiadaviek, a to dodržiavaním nasledovných výstupov:

Cieľ plnenia VN5Cieľ A – Koncesionár poskytne Verejnému obstarávateľovi
pracovné verzie informácií a/alebo správ a/alebo plánov podľa výstupov
poskytovanej Služby v odseku 5.2.2. časti 3 Prílohy č. 9 Zmluvy. Informácie
a správy vyžiadané podľa odseku 5.2.2 časti 3 Prílohy č. 9 Zmluvy sa
poskytujú do dvoch (2) Pracovných dní od doručenia požiadavky Verejného
obstarávateľa. Koncesionár poskytne Verejnému obstarávateľovi Mesačnú
správu o poskytovaní služieb týkajúcu sa príslušného Mesiaca, a to najneskôr
desiaty (10) Pracovný deň v Mesiaci nasledujúcom po Mesiaci, za ktorý má
Koncesionár povinnosť poskytnúť Mesačnú správu o poskytovaní služieb.
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Cieľ plnenia VN5 Cieľ B - Koncesionár poskytne informácie a správy podľa
odseku 5.2.3 časti 3 Prílohy č. 9 Zmluvy v súlade s Prílohou 10 (nie
neskôr ako štyridsaťpäť (45) Pracovných dní po skončení Zmluvného
roka).

Cieľ plnenia VN5 Cieľ C - Koncesionár poskytne informácie a správy podľa
odseku 5.2.4 časti 3 Prílohy č. 9 Zmluvy v súlade s Prílohou 10 (nie
neskôr ako dvadsať (20) Pracovných dní po skončení Zmluvného roka).

5.4 Monitorovanie plnenia
Výkonnostná norma sa sleduje mesačne/ročne v súlade s postupom v odseku
5.3 a podľa Špecifikácie metódy ŠM9 (Strategická pomoc a podávanie správ).

Ak informácie alebo správa nie sú úplné alebo nespĺňajú vyššie uvedené
požiadavky, Verejný obstarávateľ je oprávnený neprevziať ich a do desiatich
(10) Pracovných dní od doručenia danej informácie a/alebo správy bude
informovať Koncesionára o nesplnených podmienkach.

Do desiatich (10) Pracovných dní od doručenia oznámenia Verejného
obstarávateľa o dôvodoch pre neprevzatie takejto informácie alebo správy,
Koncesionár odstráni nedostatky informácie a/alebo správy berúc do úvahy
dôvody uvedené v oznámení Verejného obstarávateľa a opätovne predloží
informácie a/alebo správy Verejnému obstarávateľovi.

Ak sa strany nedokážu dohodnúť na informáciách a správach, spor sa rozhodne
v súlade s Článkom 56 Zmluvy.

5.5 Platobný mechanizmus
Bez toho, aby boli dotknuté iné práva alebo nároky na nápravu, ktoré má
Verejný obstarávateľ k dispozícii podľa Zmluvy, pri akomkoľvek nedodržaní
požiadaviek podľa Výkonnostnej normy VN5 sa postupuje v súlade
s Platobným mechanizmom podľa Prílohy č. 12 Zmluvy a podľa tejto Prílohy
č. 9 Zmluvy.
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Časť 4

KRITÉRIÁ PRE ZRÁŽKY

Dodržiavanie Výkonnostných noriem bude monitorované v súlade so Špecifikáciami metód.
Ak plnenie nespĺňa požadované normy alebo sa neplní v požadovanom čase, potom sa podľa
Platobného mechanizmu uplatnia buď (i) zrážky za uzávierku jazdných pruhov  a/alebo (ii)
Pokutové body (PB) v objeme stanovenom nižšie.

Aby sa predišlo pochybnostiam, ustanovenia časti 3 Prílohy č. 9 Zmluvy, ktoré stanovuje
kritériá, majú prednosť pred zhrnutím kritérií v tabuľke uvedenej nižšie.

Nižšie uvedená tabuľka je platná pre dobu trvania Koncesnej lehoty:

Výkonnostná
norma

Popis Kritériá Zrážky

VN1 Cieľ A Dostupnosť
cesty

Detailne v Prílohe č. 12 Zmluvy Zrážky za uzávierku
jazdných pruhov
podľa Prílohy č. 12
Zmluvy

VN1 Cieľ B Riadenie
premávky

Nezabezpečenie riadenia
premávky podľa Manuálu
užívania stavby alebo
nedodržanie príslušných
Noriem, alebo nezískanie
povolení od Príslušných
inštitúcií;

5 PB za udalosť
s dĺžkou trvania
dlhšou ako jedna (1)
hodina. 5PB za
pokračujúcu poruchu
za každú následnú
hodinu

VN1 Cieľ C Ročný
harmonogram

Nevypracovanie Ročného
harmonogramu do stanoveného
termínu

5 PB za týždeň
omeškania

VN1 Cieľ C Ročný
harmonogram

Neinformovanie Verejného
obstarávateľa o dôležitých
zmenách v Ročnom
harmonograme najmenej jeden
mesiac pred navrhovanými
uzávierkami, alebo
neinformovanie o nejakej
uzávierke

3 PB za každé
neplnenie

VN2 Cieľ A Vozovka Nedostatočná údržba vozovky
v zmysle článku 2.7.1 časti 3
tejto Prílohy č. 9 Zmluvy

Povrchová vrstva vozovky
nespĺňa minimálne kritériá na
kvalitu vozovky

Nevykonanie opráv výtlkov
alebo nevykonanie príslušných

Zrážky za uzávierku
jazdných pruhov
podľa Prílohy č. 12

2 PB za deň
omeškania
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Výkonnostná
norma

Popis Kritériá Zrážky

bezpečnostných opatrení do 7
dní po objektívnom zistení
Koncesionárom o existencii
výtlku
Nevykonanie opráv dilatácií a
trhlín alebo nevykonanie
príslušných bezpečnostných
opatrení do stanoveného termínu
podľa Ročného harmonogramu

2 PB za deň
omeškania

VN2 Cieľ B Nebezpečenstvo
ohrozenia

Nedokončené opravy do
stanoveného termínu

Zrážky za uzávierku
jazdných pruhov

VN2 Cieľ C Dopravné
značky

Nedostatočná údržba a/alebo
nedodržanie požiadaviek
zvislého a vodorovného
dopravného značenia v súlade
s časťou 2.7.3 časti 3 tejto
Prílohy a/alebo s Manuálom
užívania stavby a/alebo
Normami

1 PB za deň
omeškania

VN2 Cieľ D Čistota Nečistenie  Projektovej cestnej
komunikácie v súlade s časťou
2.7.4 časti 3 tejto Prílohy

1 PB za poldeň
omeškania

VN2 Cieľ E Diaľničná
technológia
podľa Prílohy č.
3

Nedostupnosť zariadení na
riadenie premávky v
primeranom čase

Výmena dopravných údajov s
CRD alebo systémom Verejného
obstarávateľa v nedostatočnej
kvalite alebo mimo dohodnutých
časových limitov podľa Manuálu
užívania stavby

Neinformovanie vodičov
premenlivým dopravným
značením a návestidlami na stav
dopravnej situácie v súlade
s Manuálom užívania stavby

Nedodržanie lehôt pre prijatie
hovoru a/alebo nesprávne
zaznamenanie či prijatie opatrení
podľa Manuálu užívania stavby

Výmena meteorologických
údajov s Verejným
obstarávateľom v nedostatočnej
kvalite alebo mimo dohodnutých

3 PB za každé
neplnenie

3 PB za každé
neplnenie

3 PB za každé
neplnenie

5 PB za každé
neplnenie

3 PB za každé
neplnenie
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Výkonnostná
norma

Popis Kritériá Zrážky

časových limitov podľa Manuálu
užívania stavby

Nevykonanie nápravy chybných
údajov z meteostanice

Neposkytovanie údajov zo
sčítacích zariadení alebo
dynamických váh Verejnému
obstarávateľovi v nedostatočnej
kvalite alebo mimo dohodnutých
časových limitov podľa Manuálu
užívania stavby

Nepoužívanie alebo
neposkytovanie údajov
z kamerového dohľadu
Verejnému obstarávateľovi
alebo riadiacim strediskám
podľa Manuálu užívania stavby

Nedostupnosť OSK alebo
nedostatočný personál v OSK
podľa Manuálu užívania stavby

Nedostupnosť interných kamier
riadiaceho strediska pre
Verejného obstarávateľa podľa
Manuálu užívania stavby

Neudržiavanie (alebo
nepoužitie) zariadení
dopravného riadenia a kontroly
OSK v súlade s požiadavkami
podľa Manuálu užívania stavby

Neaktualizovanie a nesprávne
zaznamenávanie údajov,
zlyhanie kontrolného testovania
zariadenia podľa Manuálu
užívania stavby

Neudržiavanie telefónov
núdzového volania v súlade
s požiadavkami podľa Manuálu
užívania stavby

Neudržiavanie

2 PB za každé
neplnenie

2 PB za každé
neplnenie

3 PB za každé
neplnenie

3 PB za každé
neplnenie

5 PB za každé
neplnenie

3 PB za každé
neplnenie

3 PB za každé
neplnenie

2 PB za každé
neplnenie
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Výkonnostná
norma

Popis Kritériá Zrážky

meteorologických zariadení
v súlade s požiadavkami, alebo
zistená odchýlka nie je opravená
v stanovenom čase podľa
Manuálu užívania stavby

Neudržiavanie zariadení pre
sčítanie dopravy a meranie
hmotnosti vozidiel za pohybu,
alebo zistená odchýlka nie je
opravená v stanovenom čase
podľa Manuálu užívania stavby

Neudržiavanie zariadení
kamerového dohľadu v súlade
s požiadavkami podľa Manuálu
užívania stavby

Neudržiavanie stavu siete
chráničiek po okrajoch ciest, ak
zhoršenie tohto stavu ovplyvňuje
správnu prevádzku Systémov
Diaľničnej technológie podľa
Manuálu užívania stavby

Neudržiavanie nosnej
konštrukcie mýtnych brán podľa
Manuálu užívania stavby

Nezistenie porúch komunikačnej
siete

2 PB za každé
neplnenie

2 PB za každé
neplnenie

3 PB za každé
neplnenie

3 PB za každé
neplnenie

2 PB za každé
neplnenie

2 PB za každé
neplnenie

VN2 Cieľ F Zimná údržba Nevedenie presných záznamov
pre všetku Zimnú údržbu

Nedodržanie požiadaviek pre
rozmrazovacie materiály

Neposypanie ciest pred
vzniknutím poľadovice alebo
usadením snehu

Nedodržanie povinnosti začať
odhŕňať sneh do tridsať (30)
minút od začiatku sneženia
alebo nedodržanie povinnosti
okamžitého odhrnutia snehu, ak
počas sneženia dosiahne

3 PB za každé
neplnenie

3 PB za každé
neplnenie

3 PB za každé
neplnenie

3 PB za každé
neplnenie
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Výkonnostná
norma

Popis Kritériá Zrážky

utlačená snehová vrstva hrúbku
30mm, pričom je požadované
odstraňovať sneh zo všetkých
jazdných pruhov (vrátane
kolektorov) pre zabezpečenie
plynulej a bezpečnej premávky
na Projektovej cestnej
komunikácii, pokiaľ sa Zmluvné
strany nedohodli, že extrémne
poveternostné podmienky bránili
výkonu tejto povinnosti.

Neodhrnutie snehu do 2 hodín
od ukončenia sneženia zo
všetkých jazdných pruhov
(vrátane kolektorov) alebo
nekompletné odstránenie
snehových závejov do štyroch
(4) hodín od ukončenia sneženia
zo všetkých jazdných pruhov
vrátane núdzového pruhu a
kolektorov, pokiaľ sa Zmluvné
strany nedohodli, že extrémne
poveternostné podmienky bránili
výkonu tejto povinnosti.

Použitie neschválených
rozmrazovacích látok

3PB za každé
neplnenie

3 PB za každé
neplnenie

VN3 Cieľ A Prehliadky Nevykonanie prehliadok do
stanoveného termínu podľa
Ročného harmonogramu pre
príslušný Zmluvný rok

1 PB za omeškaný
týždeň za každý
objekt

VN3 Cieľ B Údržba Nevykonanie prác na objektoch
v súlade s Normami
a/alebo v súlade s Ročným
harmonogramom pre príslušný
Zmluvný rok

1 PB za omeškaný
týždeň za každý
objekt

VN4 Cieľ A Riešenie
núdzových
stavov

Reakcia na incident dlhšia ako
dve (2) minúty od objektívneho
zistenia zo strany Koncesionára

3 PB za každé
neplnenie

VN4 Cieľ B Núdzové
opravy

Nepodniknutie príslušných
krokov do požadovaného času
stanovenom v Prílohe č. 9
Zmluvy

2 PB za obdobie

VN4 Cieľ C Diaľničná
technológia

Nesúlad s požiadavkami Prílohy
č. 3 Zmluvy

2 PB za každé
neplnenie

VN5 Cieľ A Mesačné správy Neposkytnutie Mesačnej správy
v stanovenom termíne

1 PB za deň
omeškania
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Výkonnostná
norma

Popis Kritériá Zrážky

VN5 Cieľ B Ročná správa Neposkytnutie Ročnej správy
v stanovenom termíne

1 PB za deň
omeškania

VN5 Cieľ C Výročná správa
o plnení

Neposkytnutie Výročnej správy
o plnení v stanovenom termíne

1 PB za deň
omeškania

Okrem vyššie menovaných prípadov sa uplatňujú nasledujúce Pokutové body v zmysle
Výkonnostných noriem, ktoré sú uvedené nižšie, ak Koncesionár nezareaguje na situáciu,
ktorá nie je vyslovene opísaná vyššie.

Výkonnostná
norma

Popis Kritériá Zrážky

VN A -
bezpečnosť

Incident
ohrozujúci
bezpečnosť

Nezareagovanie na incident
ohrozujúci bezpečnosť do piatich
(5) minút od objektívneho zistenia
Koncesionárom, že k takému
incidentu došlo

5 PB za každý incident

VN B -
spolupráca
Koncesionára

Predloženie
správy,
záznamov
alebo
bežnej
informácie
v súlade
s Prílohou
č.10

Nepredloženie do stanoveného
termínu v súlade s Prílohou č.10
Zmluvy

1 PB za každý deň
omeškania

Výkonnostná norma (VN A) pre bezpečnosť

Koncesionár je povinný urgentne reagovať na incident, ktorý bude ohrozovať bezpečnosť
v súvislosti s Projektovou cestnou komunikáciou. Incidenty, za ktoré môže Verejný
obstarávateľ udeliť Pokutové body podľa Výkonnostnej normy pre bezpečnosť v prípade
porušenia povinností Koncesionára, sú uvedené v Manuály užívania stavby.

Za takéto incidenty je však potrebné považovať najmä situácie, kedy priamo hrozí alebo sa
predpokladá, že bude hroziť nebezpečenstvo najmä a nielen na živote, zdraví, životnom
prostredí a majetku.

Výkonnostná norma (VN B) pre spoluprácu

Koncesionár je povinný dodržiavať lehoty pre predkladanie správ, zabezpečiť dostupnosť
záznamov a predkladať bežné informácie v súlade s Prílohou č. 10 Zmluvy.
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Príloha 1

Špecifikácie metód

1. Obsah Špecifikácií metód
Okrem údajov požadovaných v časti 3 tejto Prílohy č. 9 bude Koncesionár brať do úvahy
nižšie uvedené záležitosti.  Špecifikácie metód uvedené v prílohe 1 k Prílohe č. 9 budú brať
do úvahy všetky príslušné Normy a budú na úrovni alebo nad úrovňou príslušných Noriem.
Špecifikácie metód sa budú primerane vzťahovať na nasledovné:
 Rôzne etapy

 fáza projektovania (etapa projektovania Koncesionára);
 fáza výstavby
 fáza zavádzania do prevádzky;
 fáza prevádzky;

 Rozdielne kategórie uzávierok jazdných pruhov
 štandardná;
 zvláštna;
 núdzová;

 Zvláštne aspekty:
 analýza rizík a zmiernenie dopadov prevádzky;
 požiadavky na uzávierku cesty a tunela;
 donucovacie opatrenia;
 opatrenia na riešenie nehôd a incidentov;
 núdzové plány;
 záloha (rezervné plány);
 proces zlepšenia prevádzky;
 bezpečnostná dokumentácia;
 podávanie správ a analýz;
 školenie;
 informačné kampane pre Užívateľov.
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2 Špecifikácia metód
Budú vypracované nasledovné Špecifikácie metód:

 ŠM 1 - Postupy zhodnotenia rizík a kontroly Projektovej dokumentácie
a prevádzky Projektovej cestnej komunikácie

 ŠM 2 - Postupy spolupráce;

 ŠM 3(A) - Údržba Projektovej cestnej komunikácie;

 ŠM 3(B) - Zimná údržba Projektovej cestnej komunikácie;

 ŠM 4 - Prevádzková dostupnosť;

 ŠM 5 - Prevoz nadmerných, nadrozmerných a nebezpečných nákladov;

 ŠM 6 - Proces prerokovávania uzávierok cesty;

 ŠM 7 - Uzávierka jazdných pruhov;

 ŠM 8 - Monitorovanie uzávierok jazdných pruhov;

 ŠM 9 - Strategická pomoc a podávanie správ;

 ŠM 10 - Vypracovanie Ročného harmonogramu.
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ČASŤ 1
Správy

1. DEFINÍCIE
V tejto Prílohe budú mať nasledovné pojmy, ak v kontexte nemajú iný význam,
nasledovné významy:

„Mesačná správa o postupe Prác“ znamená mesačnú správu o postupe Prác popísanú
v článku 2.1 v časti 1 v tejto Prílohe č. 10 Zmluvy;

„Mesačná správa o poskytovaní Služieb“ znamená mesačnú správu o Službách
popísanú v článku 3.1 v časti 1 v tejto Prílohe č. 10 Zmluvy;

„Správa o nehode“ znamená správu o nehode popísanú v článku 3.3 v časti 1 v tejto
Prílohe č. 10 Zmluvy;

„Ročná správa“ má význam podľa článku 4.1 v časti 1 v tejto Prílohe č. 10 Zmluvy;

„Výročná správa o plnení“ má význam podľa článku 4.2 v časti 1 v tejto Prílohe č.
10 Zmluvy;

„Smrteľné alebo Ťažké zranenie“ znamená nehody, pri ktorých účastníci nehody
utrpeli akékoľvek zo zranení uvedených nižšie, podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o
cestnej premávke v znení neskorších predpisov:

- smrteľné zranenie: ak bola počas nehody usmrtená osoba, alebo osoba zomrela na
následky dopravnej nehody do dvadsaťštyri (24) hodín po dopravnej nehode;

- ťažké zranenie: ak osoba pri dopravnej nehode utrpela ťažkú ujmu na zdraví podľa
zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon) v znení neskorších predpisov;

- ľahké zranenie: ak osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela ujmu na zdraví,
nedosahujúcu stupeň ťažkej ujmy na zdraví, okrem prípadov jednorazového
ošetrenia, ktoré si nevyžaduje odborné ošetrenie alebo práceneschopnosť;

„Správa o efektívnosti Zmluvy“ znamená písomnú analýzu v článku 4.5 časti 1  v
tejto Prílohe č.10 Zmluvy; a

„Ročný harmonogram“ má význam uvedený v článku 1 časti 3 tejto Prílohy č. 10
Zmluvy.

2. SPRÁVY POČAS DOBY VÝSTAVBY
V súlade s Článkom 19.3 Zmluvy musí Koncesionár predložiť jednu (1) elektronickú
kópiu a jednu (1) papierovú kópiu (pokiaľ si Verejný obstarávateľ alebo Nezávislý
dozor nevyžiada viac kópií) nasledovných správ:

2.1 Mesačná správa o postupe Prác („Mesačná správa o postupe Prác“) obsahujúca
všetky relevantné aspekty Prác, vrátane ale bez obmedzenia:

2.1.1 správy o bezpečnosti a životnom prostredí s podrobnosťami o všetkých
nehodách vzniknutých v súvislosti s výkonom stavebných prác a činností
s nimi súvisiacich, aktuálnej frekvencii výskytu nehôd a o prijatých
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opatreniach na zabránenie alebo zníženie počtu nehôd;

2.1.2 správy o postupe vzhľadom k Harmonogramu, vrátane informácií o všetkých
dosiahnutých míľnikoch, či je pravdepodobné, že Koncesionár úspešne
dosiahne ďalší relevantný míľnik a ak nie, kedy sa dá očakávať, že sa tento
míľnik dosiahne;

2.1.3 fotodokumentáciu preukazujúcu postup Prác;

2.1.4 hodnoty vykonaných prác;

2.1.5 akékoľvek dôležité udalosti, vrátane udalostí týkajúcich sa obcí, životného
prostredia a médií;

2.1.6 správy o informovaní tretích strán, vrátane akýchkoľvek schválení alebo
oznámení prijatých od regulačných orgánov;

2.1.7 všetky skutočné alebo potenciálne odchýlky od požiadaviek tejto Zmluvy,
vrátane Požiadaviek Verejného obstarávateľa na Práce a Harmonogramu;

2.1.8 všetky dôvody na Spory, ktoré sa vyskytli alebo o ktorých sa dá náležite
predpokladať, že sa vyskytnú, stav riešenia Sporov a opatrenia na ich
vyriešenie;

2.1.9 všetky porušenia tejto Zmluvy;

2.1.10 všetky nedodržania Právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti, kvalite
a systémov environmentálneho manažmentu, ktoré sa počas mesiaca vyskytli;

2.1.11 všetky podstatné nezhody medzi Koncesionárom a akýmkoľvek
Subdodávateľom, ktoré sú dôležité pre Projektovú dokumentáciu alebo priebeh
Prác;

2.1.12 navrhované opatrenia, ktoré Koncesionár príjme na prekonanie takýchto vyššie
uvedených výnimiek, porušení, nedodržania podmienok alebo na vyriešenie
takýchto dôvodov na Spor; a

2.1.13 dátum, kedy Koncesionár očakáva dokončenie Prác:

(A) do takej miery, že Projektová cestná komunikácia, relevantná
Vyvolaná úprava alebo akákoľvek časť Projektovej cestnej
komunikácie alebo akákoľvek Vyvolaná úprava bude vhodná
a bezpečná na používanie pre verejnosť; a

(B) do takej miery, ktorá sa vyžaduje na vydanie Povolenia na predčasné
užívanie a Kolaudačné rozhodnutie v súlade s Článkom 20.3  a 20.8
Zmluvy.

2.2 správa obsahujúca každú spätnú väzbu od Užívateľov, prieskumy alebo námietky obcí
a skutočnú alebo navrhovanú odpoveď Koncesionára;

2.3 akékoľvek iné správy náležite vyžadované Verejným obstarávateľom;

2.4 akékoľvek správy vyžadované tretími stranami alebo Príslušnými inštitúciami;

2.5 časový plán všetkých kvalitatívnych, environmentálnych, bezpečnostných a iných
plánovaných auditov a kópie všetkých audítorských správ po dokončení; a

2.6 akékoľvek iné správy vyžadované ustanoveniami tejto Zmluvy počas Doby výstavby.

2.7 Koncesionár poskytne Verejnému obstarávateľovi príslušné informácie, prístup
k príslušným záznamom a ďalšiu náležitú podporu vyžadovanú Verejným
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obstarávateľom, aby mohol Verejný obstarávateľ splniť svoje požiadavky týkajúce sa
správ, vrátane správ o životnom prostredí, problémoch a spokojnosti Užívateľov
a obcí a o najvýhodnejšej cene.

3. SPRÁVY POČAS LEHOTY POSKYTOVANIA SLUŽIEB
3.1 Mesačná správa o poskytovaní Služieb

Do desiatich (10) Pracovných dní po skončení každého kalendárneho mesiaca, ktorý
spadá do Koncesnej lehoty, musí Koncesionár poskytnúť Verejnému obstarávateľovi
jednu (1) elektronickú kópiu a jednu (1) papierovú kópiu (pokiaľ Verejný obstarávateľ
nevyžiada ďalšie kópie) nasledovných správ:
3.1.1 Mesačná správa o poskytovaní služieb obsahujúca nasledovné podrobné

informácie:
(A) všetky skutočné alebo potenciálne výnimky z požiadaviek Prílohy č. 9

Zmluvy;
(B) všetky porušenia tejto Zmluvy;
(C) všetky porušenia predpisov o bezpečnosti, kvalite a systémoch

environmentálneho manažmentu, ktoré sa počas mesiaca vyskytli;
(D) všetky dôvody na Spory, ktoré sa vyskytli alebo o ktorých sa dá

náležite predpokladať, že sa vyskytnú,
(E) navrhované opatrenia, ktoré Koncesionár príjme na prekonanie

takýchto výnimiek, porušení, nedodržania podmienok alebo výskytu
alebo na vyriešenie takýchto dôvodov na Spor;

(F) podrobné informácie o všetkých uzávierkach jazdných pruhov počas
takéhoto mesiaca vyhotovené v aplikácii MS Excel s uvedením
príslušného Samostatného úseku, smeru, miesta uzávierky, dĺžky
uzávierky, trvania uzávierky, príčiny uzávierky (štandardnej,
špeciálnej alebo núdzovej), počet a stav prejazdnosti jednotlivých
pruhov v príslušnom smere premávky, informáciu, či daná udalosť
spôsobila presmerovanie dopravy do protismernej komunikácie,
označenie uplatnenia zrážky za nedostupnosť za danú uzávierku a tieto
informácie sa musia uchovávať v registri uzávierok pruhov;

(G) všetky príslušné informácie týkajúce sa faktúry predloženej za daný
mesiac, okrem iného aj:
- príslušnú sumu Samostatného úseku (a to za každý Samostatný úsek
osobitne) z celkovej plnej sumy za dostupnosť za všetky fakturované
Samostatné úseky;
- príslušnú sumu zrážok za nedostupnosť Samostatného úseku (a to za
každý Samostatný Úsek osobitne) z celkovej sumy zrážok za
nedostupnosť vyčíslenej pre všetky Úseky;
- sumu vyjadrujúcu plnú platbu za dostupnosť Samostatných úsekov
celkom;
- sumu vyjadrujúcu zrážky za nedostupnosť Samostatných úsekov –
celkom;
- sumu vyjadrujúcu úpravu platby v závislosti od kvality plnenia
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(Pokutové body) v zmysle Prílohy č. 9 a Prílohy č. 12 Zmluvy;
- celková suma k úhrade bude rozčlenená na nasledovné časti:

- časť hodnoty Prác,
- časť hodnoty úroku,
- časť hodnoty za Služby,
- základ dane pre výpočet DPH,
- suma DPH;

(H) časový plán všetkých plánovaných auditov kvality, životného
prostredia, bezpečnosti a iných a kópie všetkých správ o audite
bezprostredne po ich vyhotovení;

(I) popis počtu a typu sťažností alebo inej spätnej väzby, komentáre alebo
výsledky prieskumu od Užívateľov a iných osôb v súvislosti
s Projektovou cestnou komunikáciou alebo správu prevádzky
a aktuálne alebo navrhované činnosti alebo reakcie Koncesionára;

(J) podrobné informácie o Hlavnej údržbe špecifikované v tom čase
aktuálnom Ročnom harmonograme, ktorú Koncesionár ešte
nevykonal;

(K) podrobné informácie o Bežnej údržbe, vrátane prehliadok,
špecifikované v tom čase aktuálnom Ročnom harmonograme, ktorú
Koncesionár ešte nevykonal a kde, resp. v čom plánovaný dátum
ukončenia v rámci Ročného harmonogramu nebol Koncesionárom
splnený; a

(L) percentuálne vyjadrenie hodnoty Prác, Služieb a úrok pre výpočet
fakturovanej sumy;

3.1.2 akékoľvek iné správy odôvodnene vyžadované Verejným obstarávateľom, za
predpokladu vzájomne dohodnutej časovej lehoty na predloženie a ich obsah
je obmedzený na primerane dostupné informácie pre Koncesionára,

3.1.3 akékoľvek správy vyžadované tretími stranami alebo Príslušnými inštitúciami
za predpokladu vzájomne dohodnutej časovej lehoty na predloženie a ich
obsah je obmedzený na primerane dostupné informácie pre Koncesionára, a

3.1.4 akékoľvek iné správy vyžadované ustanoveniami tejto Zmluvy počas
Koncesnej lehoty.

3.2 Koncesionár musí poskytnúť Verejnému obstarávateľovi príslušné informácie, prístup
k príslušným záznamom a ďalšiu náležitú podporu vyžadovanú Verejným
obstarávateľom, aby mohol Verejný obstarávateľ splniť svoje požiadavky týkajúce sa
správ, vrátane správ o životnom prostredí, problémoch a spokojnosti Užívateľov
a obcí a o najvýhodnejšej cene.

3.3 Správa o nehode
Koncesionár musí Príslušnej inštitúcii, Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému
dozoru ohlásiť do dvadsiatich štyroch (24) hodín  akékoľvek incidenty, pri ktorých
došlo k Smrteľnému zraneniu alebo Ťažkému zraneniu, alebo k nehodám s dopadom
na životné prostredie. Koncesionár potom musí Príslušnej inštitúcii bez zbytočného
odkladu ohlásiť akékoľvek ďalšie podrobné informácie o takejto nehode alebo jej
príčinách, ktoré sa dozvie. Správa o nehode musí obsahovať:
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3.3.1 miesto (s náčrtom, ak je to možné);
3.3.2 stručný popis okolností;
3.3.3 obete na životoch a vozidlá, ktorých sa nehoda týka;
3.3.4 potenciálne faktory, ktoré môžu mať vplyv na vozovku (ak také sú);
3.3.5 iné relevantné informácie, t.j. počasie, prácu na vozovke a pod.;
3.3.6 vplyv na životné prostredie a akékoľvek počiatočné opatrenia na obmedzenie

ďalšieho vplyvu incidentu na životné prostredie;
3.3.7 pri incidente, ktorý má vplyv na životné prostredie uviesť dotknuté strany

a/alebo Príslušné inštitúcie.
3.4 V prípade, že by mala byť určitá záležitosť uvedená vo viac ako jednej správe

vypracovávanej v zmysle v článku 2 (Správy počas Doby výstavby) a článku 3 (Správy
počas lehoty poskytovania služieb) tejto Prílohy č. 10 Zmluvy, postačuje, ak bude
zahrnutá iba v tej správe, ktorá sa najbližšie týka skutočností a/alebo okolností
záležitosti.

4. ROČNÉ SPRÁVY
4.1 Čo najskôr, ako je to v rozumnej miere možné, a v žiadnom prípade nie neskôr ako

štyridsaťpäť (45) Pracovných dní po skončení každého Zmluvného roka, musí
Koncesionár poskytnúť Verejnému obstarávateľovi jednu (1) elektronickú kópiu
a jednu (1) papierovú kópiu (pokiaľ Verejný obstarávateľ nevyžiadal ďalšie kópie)
správy („Ročnej správy“) týkajúcej sa takéhoto Zmluvného roka, ktorá bude
obsahovať (i) úplné zhrnutie informácií za každý mesiac takéhoto Zmluvného roka
vyžadovaných v Mesačnej správe o postupe Prác (ak bola v príslušnom Zmluvnom
roku Verejnému obstarávateľovi doručená), Mesačnej správe o poskytnutí služieb,
podľa toho revidovaných, s príslušnými zhrnutiami za Zmluvný rok, a (ii) súhrn Správ
o nehodách. Ročná správa musí tiež obsahovať údaje o dopravných
meraniach aktuálnych dopravných prúdov za daný Zmluvný rok a predpoveď
očakávaného dopravného prúdu na ďalší Zmluvný rok. Sumárne údaje zozbierané
z merania váženia vozidiel za pohybu budú tiež zahrnuté.

4.2 Čo najskôr, ako je to v rozumnej miere možné, a v žiadnom prípade nie neskôr ako
dvadsať (20) Pracovných dní po skončení každého Zmluvného roka alebo v inom
takom čase, v ktorom to môže náležite vyžadovať Verejný obstarávateľ (za
predpokladu, že od Koncesionára sa nebude vyžadovať, aby pripravil Ročnú správu
viac ako jedenkrát za každý Zmluvný rok), musí Koncesionár pripraviť, vo forme
vhodnej na publikáciu, a musí, pokiaľ to bude Verejný obstarávateľ požadovať, vydať
správu, odlišnú od Ročnej správy, o vykonávaní Projektu („Výročná správa o
plnení“), ktorá uzná zodpovednosť Koncesionára voči Užívateľom, životnému
prostrediu a miestnym obciam, ktorým Projektová cestná komunikácia slúži
a poskytne príslušné informácie, vrátane:

4.2.1 ročných Výkonnostných cieľov pre aktuálny Zmluvný rok, určených v súlade
s Časťou 3 tejto Prílohy č. 10 Zmluvy, spolu s nasledovnými podrobnými
informáciami:
(A) ako sa takého ročné Výkonnostné ciele splnia;
(B) ako sa splnia 5-ročné Výkonnostné ciele Koncesionára; a
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(C) ako sa napravia akékoľvek predchádzajúce nesplnené Ročné
Výkonnostné ciele alebo 5-ročné Výkonnostné ciele Koncesionára;

4.2.2 prehľadu Zimnej údržby za predchádzajúci rok, vrátane podrobností
a navrhovaných zlepšení;

4.2.3 štatistík nehôd, pri ktorých došlo k poraneniam osôb, vrátane uvedenia
vážnosti nehôd;

4.2.4 informácií o plánovaných uzávierok jazdných pruhov počas aktuálneho
Zmluvného roka;

4.2.5 prehľadu tlače, médií iniciovaných Koncesionárom, internetových stránok
a propagácie projektu za predchádzajúci Zmluvný rok, vrátane podrobností
a navrhovaných zlepšení;

4.2.6 mien, telefónnych čísel a adries kľúčových osôb zamestnaných
Koncesionárom pri výstavbe, údržbe a prevádzke Projektovej cestnej
komunikácie, vrátane Subdodávateľov;

4.2.7 súhrnu spätnej väzby, sťažností a komentárov od Užívateľov za predchádzajúci
rok a aktuálnych alebo navrhovaných činností alebo odoziev Koncesionára a
navrhovaných zlepšení;

4.2.8 podrobností o akýchkoľvek environmentálnych alebo ekologických
problémoch alebo nehodách, vrátane aktuálnych alebo navrhovaných opatrení
Koncesionára;

4.2.9 správy o monitoringu životného prostredia a výsledkoch kompenzačných
opatrení;

4.2.10 informácií o uzávierkach jazdných pruhov z predchádzajúceho Zmluvného
roka;

4.2.11 dopravný prúd podľa kategórií; a
4.2.12 takých iných informácií, ktoré môže náležite vyžadovať Verejný obstarávateľ.

Na základe písomnej požiadavky poskytne Koncesionár v čo najkratšom
odôvodnenom čase Verejnému obstarávateľovi také písomné svedectvo alebo inú
informáciu, ako to primerane vyžaduje Verejný obstarávateľ pre verifikáciu a audit
informácií a iných údajov, ktoré obsahuje Výročná správa o plnení.

4.3 Koncesionár musí poskytnúť jednu (1) elektronickú kópiu a jednu (1) papierovú kópiu
(pokiaľ si Verejný obstarávateľ nevyžiadal ďalšie kópie) Ročnej správy Verejnému
obstarávateľovi a, po vydaní, bezplatnú papierovú kópiu:

4.3.1 všetkým príslušným zainteresovaným stranám; a
4.3.2 urýchlene na požiadanie akejkoľvek skupine spoločnosti v oblasti, ktorej sa

Projektová cestná komunikácia týka, a verejnosti.
4.4 Verejný obstarávateľ môže použiť všetky alebo akúkoľvek časť Ročnej správy,

Výročnej správy o plnení alebo akejkoľvek inej správy pripravenej Koncesionárom
v akejkoľvek ročnej alebo inej správe vydanej Verejným obstarávateľom za
predpokladu, že akékoľvek dôverné informácie alebo osobné údaje Koncesionára
môžu byť obsiahnuté iba v prílohe k akejkoľvek ročnej alebo inej správe vydanej
Verejným obstarávateľom. Za podmienok stanovených zákonom o slobodnom
prístupe k informáciám nebude takáto príloha Verejným obstarávateľom verejne
sprístupnená.
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4.5 Správa o efektívnosti Zmluvy obsahuje písomnú analýzu s uvedením všetkých
nákladov a efektívnych úspor, o ktorých predpokladá (konajúc rozumne), že môžu
vyplynúť zo zlepšení, ktoré je Koncesionár povinný uviesť v Ročnej správe, resp. vo
Výročnej správe o plnení (alebo to bude vyžadovať Verejný obstarávateľ v Mesačnej
správe o poskytovaní služieb alebo akejkoľvek inej správe alebo informáciách, ktoré
je povinný poskytnúť v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov).

5. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Koncesionár musí poskytnúť Verejnému obstarávateľovi ihneď po finalizovaní
účtovnej závierky Koncesionára, ale nie neskôr ako stodvadsať (120) Pracovných dní
po skončení každého finančného roka, kópiu auditových záznamov Koncesionára, a ak
je to vhodné, konsolidované účtovné záznamy Koncesionára a jeho sesterských
spoločností týkajúce sa daného obdobia, spolu s kópiami všetkých príslušných správ
riaditeľov a audítorov.

6. DODATOČNÉ INFORMÁCIE
Koncesionár musí poskytnúť Verejnému obstarávateľovi nasledovné informácie
k Dátumu uplynutia:

6.1 podrobné plány, v presnej mierke a sekvenčne očíslované, príslušných Prác
a Dokumenty skutočného realizovania stavby, v súlade s článkom 5 Prílohy č. 2
Zmluvy a tak, ako sú uvedené v Prílohe č. 8 Zmluvy;

6.2 kópie všetkých environmentálnych, geotechnických a vrtných prieskumov, správ
a vyhodnotení získaných alebo vypracovaných Koncesionárom v príprave na a počas
Prác; a

6.3 kópie všetkých informácií, záznamov a výsledkov testov, vrátane akýchkoľvek
vyhodnotení takýchto výsledkov testov, vyplývajúcich z akýchkoľvek zemných,
fyzikálnych alebo geofyzikálnych prieskumov alebo archeologických alebo
ekologických prieskumov Staveniska alebo priľahlých oblastí.



9

ČASŤ 2
Záznamy

Záznamy, ktoré sú uvedené nižšie, budú dodané Koncesionárom a kópie si uchová na mieste,
ktoré je schválené príslušným Verejným obstarávateľom, a to po stanovenú dobu (alebo, ak je
skoršia, ku dňu uplynutia alebo Ukončenia tejto Zmluvy). Koncesionár musí zabezpečiť
dostupné médiá vhodné na bezpečné a stabilné skladovanie záznamov.

1. Projektová dokumentácia

1.1 Príručka návrhu obsahujúca všetky relevantné
predpisy o návrhu, zbierky zásad, návrhové
zaťaženia, parametre návrhu a údaje o výrobkoch
všetkých komponentov a dielov.

Doba trvania zmluvy

1.2 Kompletná súprava všetkých relevantných
predpokladov návrhu a konečných kalkulácií návrhu
pre všetky časti Práce vrátane podrobností o vplyve
aktuálnych spôsobov realizácie na návrh a všetky
zmeny a opravné opatrenia počas realizácie.

Doba trvania zmluvy

1.3 Kompletná súprava výkresov vydaných pre
realizáciu.

Doba trvania zmluvy

1.4 Kompletná špecifikácia vydaná pre realizáciu, spolu
s podrobnými záznamami a všetkými príslušnými
revíziami.

Doba trvania zmluvy

1.5 Kompletná sada povolení súvisiacich s Projektovou
dokumentáciou pre Práce vydanou v súlade
s Prílohou č. 2, Prílohou č. 4 a Prílohou č. 18
Zmluvy.

Doba trvania zmluvy

2. Výstavba

2.1 Kompletná súprava fotodokumentačných záznamov
postupu pri realizácii Prác, vrátane všetkých
fotografií, ktoré dokumentujú dôležité operácie.

12 rokov po Dátume
uplynutia

2.2 Kompletná súprava záznamov z realizácie stavby so
zameraním na postup prác, skúšanie materiálu,
monitoring predpisov spracovania,
meteorologických podmienok, vydaných predpisov
a inej korešpondencie.

12 rokov
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2.3 Kompletná sada Dokumentov skutočného
realizovania stavby tak, ako je popísaná v článku 5
Prílohy č. 2 a ako je stanovené v Prílohe č. 17
Zmluvy (Podmienky spätného odovzdania), ktorá
zahŕňa všetky zmeny realizovania a všetky opravné
opatrenia počas realizácie a všetky finálne záznamy
skutočného realizovania a rozmerov Prác.  Tieto
výkresy musia obsahovať zmeny vykonané pri
prispôsobovaní skutočnej realizácie k postupu
realizácie.

Doba trvania zmluvy

2.4 Všetka korešpondencia týkajúca sa návrhu. Doba trvania zmluvy

2.5 Kompletná súprava záznamov hlavných dočasných
stavieb počas realizácie.

dvanásť (12) rokov

2.6 Celý zoznam dodávateľov zariadení a materiálov,
s podrobnosťami o ich produktoch, ktoré boli
zabudované pri realizácii a ich umiestnenie
v Prácach.

Doba trvania zmluvy

2.7 Kompletná súprava povolení týkajúcich sa realizácie
Prác, ktoré boli vydané v súlade s Procesom návrhu
a povoľovania.

Doba trvania zmluvy

2.8 Kompletná súprava správ o prieskume, vrátane pôdy,
topografie, životného prostredia, dopravy
a kamerového dohľadu.

2.9 Prieskumy životného prostredia a vrtov, správ
a výkladov získaných alebo vypracovaných
Koncesionárom počas prípravy a počas realizácie
Prác.

Doba trvania zmluvy

Doba trvania zmluvy

3. Prevádzka a údržba

3.1 Všetky záznamy všetkých udalostí, ktoré môžu mať
vplyv na prevádzku a údržbu Projektu, vrátane
všetkých dopravných nehôd a všetkých
ekologických nehôd a nehôd týkajúcich sa životného
prostredia.

Doba trvania zmluvy

3.2 Všetky záznamy hlavných a všeobecných prehliadok
a prieskumov a výsledky takýchto prehliadok
a prieskumov, vrátane fotodokumentácie, ak je to
možné.

Doba trvania zmluvy

3.3 Podrobnosti o prácach pri opravách a/alebo
výmenách, vrátane fotografií, záznamy skutočného
realizovania a iné dokumentačné záznamy.

Doba trvania zmluvy
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3.4 Kompletný súbor Mesačných správ o postupe Prác,
Mesačných správ o poskytovaní služieb, Správ
o nehode, Ročných správ, Výročných správ o plnení,
Správ o efektívnosti Zmluvy a Ročných
harmonogramov.

Doba trvania zmluvy

3.5 Adekvátne záznamy o nevhodných
meteorologických podmienkach.

tri (3) roky

3.6 Mesačný register o uzávierkach jazdných pruhov na
Projektovej cestnej komunikácii.

tri (3) roky

3.7 Záznamy o výsadbe, manažmente a údržbe takýchto
oblastí tak, ako je požadované touto Zmluvou.

Doba trvania zmluvy

3.8 Záznamy o všetkých odvodňovacích systémoch. Doba trvania zmluvy

3.9 Rozpis všetkých trvalých dopravných značení na
Projekte.

Doba trvania zmluvy

3.10 Manuály užívania stavebných objektov, registre
objektov a súbory stavebných objektov pre všetky
stavebné objekty, a prevádzkových súborov na
Projekte.

Doba trvania zmluvy

3.11 Také záznamy, ktoré sú v súvislosti s odsekom 2 a 3
tejto Časti 2 Prílohy č. 10 Zmluvy, ktoré musia byť
aplikovateľné do údržbárskych prác alebo do iných
prác v súvislosti údržbou, opravami alebo
vylepšením Projektu.

na obdobie, ktoré je
špecifikované v odsekoch 2
a 3 tejto časti 2, ak je to
možné.

3.12 Záznamy o poruchách, ktoré boli identifikované
bezpečnostnými alebo podrobnými inšpekciami,
bezpečnostnými hliadkami, ktoré sú doplnené o
ostatné správy a reklamácie s podrobným popisom
vykonaných nápravných akcií.

Doba trvania zmluvy

3.13 Mesačné registre otázok a sťažností prijatých vo
vzťahu k Projektu.

šesť (6) rokov

3.14 Všetky informácie vo vzťahu k ustanoveniam
obsiahnutým v Článku 38 (Dôsledky predčasného
ukončenia zmluvy) Zmluvy.

Doba trvania zmluvy

3.15 Kompletný súbor katastrálnych máp s vlastníkmi
pozemkov.

Doba trvania zmluvy

3.16 Spisy so všeobecnou korešpondenciou. pätnásť (15) rokov

3.17 Povolenia vo vzťahu k obmedzeniam rýchlostí,
čakaniu a iným obmedzeniam.

desať (10) rokov po ukončení
platnosti povolenia
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3.18 Všetku dokumentáciu bezpečnosti, kvality
a životného prostredia, vrátane správ o audite.

Doba trvania zmluvy

3.19 Spisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci).

Doba trvania zmluvy

3.20 Posúdenia hluku. desať (10) rokov po vydaní
konečného posúdenia

3.21 Kompletná súprava správ o prieskume, vrátane pôdy,
topografie, životného prostredia, dopravy
a kamerového dohľadu.

desať (10) rokov

3.22 Videonahrávky z overovacích prieskumov. Doba trvania zmluvy

3.23 Záznamy o počte zamestnancov, vrátane výmeny
zamestnancov.

desať (10) rokov

3.24 Kompletná súprava nehodových správ vrátane
kamerového dohľadu alebo iných záznamových
zdrojov.

desať (10) rokov

3.25 Správa evidencie majetku  technológie rýchlostnej
komunikácie.

Doba trvania zmluvy

3.26 Správy o monitoringu životného prostredia vrátane
správy o realizácii a monitoringu kompenzačných
opatrení, podľa projektov monitoringu, vrátane
fotodokumentácie.

Doba trvania zmluvy

4. Dodatočné požiadavky
4.1 Ak je rozpor medzi požiadavkami tejto Časti 2 Prílohy č. 10 Zmluvy a požiadavkami

uvedenými kdekoľvek inde v tejto Zmluve, bude prioritne platiť tá požiadavka, ktorá
je vo vzťahu k Projektu prísnejšia.

4.2 Požiadavky ustanovené v Časti 2 Prílohy č. 10 Zmluvy predstavujú minimálne
požiadavky kladené na Koncesionára, pričom sa predpokladá, že Koncesionár toto
minimum prekročí.  Požiadavky ustanovené v Časti 2 Prílohy č. 10 Zmluvy nemajú
vplyv na povinnosti podľa Právnych predpisov, ktorá predpisuje udržovanie
špecifických záznamov na dobu dlhšiu alebo udržovanie iných, dodatočných
záznamov.

4.3 Záznamy budú uchované nasledovne:

Všetky záznamy operačného postupu systému uchovávania záznamov, ktorých
doba platnosti nie je definovaná v Zmluve, musia byť uchované do vypršania
tejto Zmluvy. Tieto musia byť systematicky a pravidelne aktualizované tak, aby
boli vždy dostupné.

Na základe Článku 43 (Záznamy Koncesionára) Zmluvy, záznamy, ktoré boli
vyradené, ale stále majú historickú, zmluvnú, alebo právnu dôležitosť, musia
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byť uchované na mikrofilme alebo na inom médiu v elektronickej forme na
dobu najmenej desiatich (10) rokov po vyradení (alebo, ak bola zmluva
ukončená predčasne, do konca platnosti Zmluvy).

Na základe Článku 43 (Záznamy Koncesionára) Zmluvy, záznamy, ktoré boli
označené ako zastarané, a nemajú historickú, zmluvnú, alebo právnu
opodstatnenosť, musia byť uchované na mikrofilme alebo na inom médiu v
elektronickej forme na dobu najmenej piatich (5) rokov po označení (alebo, ak
bola zmluva ukončená predčasne, do konca platnosti Zmluvy).

Na základe Článku 43 (Záznamy Koncesionára) Zmluvy, vyradené a zastarané
plány a výkresy musia byť uchované na mikrofilme alebo v digitálnej forme na
disku, páske alebo inom médiu v elektronickej forme, pričom musí byť použitý
softvér, ktorý je schválený Verejným obstarávateľom.

Na základe Článku 43 (Záznamy Koncesionára) Zmluvy, texty všetkých
dokumentov musia byť zaznamenané použitím softvérových systémov
schválených Verejným obstarávateľom a uchované v papierovej a elektronickej
forme, ktorá je plne zálohovaná pre prípad zlyhania elektronického
pamäťového média.

Podľa Článku 43 (Záznamy Koncesionára) Zmluvy, Koncesionár nesmie zničiť
žiadny zo záznamov uvedených v odseku 1 až 3 tejto časti 2, a to do konca
stanoveného obdobia bez oboznámenia Verejného obstarávateľa o takomto
zámere.  Na základe takéhoto oznámenia je Verejný obstarávateľ oprávnený
uchovať si takéto záznamy pre vlastnú potrebu.
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ČASŤ 3
Požiadavky na harmonogram Koncesionára

1. ROČNÝ HARMONOGRAM KONCESIONÁRA
1.1 "Ročný harmonogram" musí byť predložený podľa Článku 21 (Prevádzka) Zmluvy.

1.2 Ročný harmonogram musí byť popísaný v dvoch častiach.  Prvá časť musí zahŕňať
podrobný harmonogram pre nasledujúci Zmluvný rok, ktorý obsahuje podrobnosti
o Bežnej údržbe podľa požiadaviek Prílohy č. 9 Zmluvy. Druhá časť bude obsahovať
podrobnosti o harmonograme Hlavnej údržby a taktiež Výkonnostné ciele
Koncesionára na päť (5) rokov, pre udržiavanie a zlepšovanie výkonu Koncesionára
ohľadom manažmentu a prevádzky Projektovej cestnej komunikácie a úrovni služieb
poskytovaných Užívateľom počas päťročného obdobia, vrátane a bez obmedzenia
jeho vlastného výkonu najmä vzhľadom na:

1.2.1 bezpečnosť cesty;
1.2.2 zníženie dopravného času a nárast spoľahlivosti predpokladaného času

dopravy;
1.2.3 zníženie a manažment rizika dopravnej zápchy;
1.2.4 reakčný čas na údržbu a dostavenie sa na miesto, odpratanie, pri zvláštnych

udalostiach a nehodách;
1.2.5 znečistenie;
1.2.6 riešenie sťažností od Užívateľov a Príslušných inštitúcií;
1.2.7 podmienky vozovky, vrátane zaistenia proti šmykľavosti, jazdnej kvalite a

Zostatkovej životnosti;
1.2.8 dostupnosť Projektovej cestnej komunikácie;
1.2.9 vyzývanie vodičov k dodržiavaniu maximálnej povolenej rýchlosti;
1.2.10 jeho plán manažmentu životného prostredia, vrátane udržiavania a zvyšovania

kvality životného prostredia (vrátane kvality ovzdušia a znižovania hluku)
a manažment ekológie a krajiny;

1.2.11 ustanovenie a udržovanie zariadení pre všetky triedy Užívateľov a ich potrieb,
ktoré vyžadujú špecifické uváženie, vrátane a bez obmedzení chodcov
a cyklistov;

1.2.12 musí byť vypracovaný harmonogram všetkých auditov kvality, bezpečnosti,
životného prostredia

1.2.13 informovanie a diskusie so všetkými Príslušnými inštitúciami;
1.2.14 plán zvýšenia kvality a úrovne prevádzky a údržby Projektovej cestnej

komunikácie;
1.2.15 informáciu, či Projektová cestná komunikácia spĺňa všetky príslušné predpisy

o prevádzke a údržbe diaľnic;
1.2.16 informáciu či Projektová cestná komunikácia funkčne zodpovedá verejnej

komunikácii;
1.2.17 informácie o činnosti za účelom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja,

vrátane účinnej ochrany životného prostredia, hospodárneho využívania
prírodných zdrojov a uspokojovania reálnych sociálno-ekonomických
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požiadaviek,; a
1.2.18 informácie o monitoringu životného prostredia, vrátane monitoringu

kompenzačných opatrení, pravdepodobných zdrojov znečistenia a existujúcich
ochranných opatrení.

1.3 Päť (5)-ročné Výkonnostné ciele Koncesionára musia odrážať publikované ciele
Verejného obstarávateľa  vzhľadom na Projektovú cestnú komunikáciu, ako je
oznámené Koncesionárovi na základe Článku 21.1.3 Zmluvy a pri absencii
publikovaných cieľov, podľa Zaužívanej odbornej praxe. Päť (5)-ročné Výkonnostné
ciele Koncesionára musia tiež odrážať širšie povinnosti Verejného obstarávateľa,
vrátane povinností vo vzťahu k životnému prostrediu, Užívateľom, potrebám
verejnosti, uspokojeniu potrieb verejnosti a najvyššej hodnote.

1.4 Koncesionár vypracuje päť (5)-ročné  Výkonnostné ciele Koncesionára pre päť (5)-
ročné obdobie a tam kde je to potrebné, separátne identifikuje Výkonnostné ciele pre
každý jeden Zmluvný rok v rámci päť (5)-ročného obdobia ako celku. Výkonnostné
ciele s ohľadom na každý Zmluvný rok v rámci päť (5)-ročného obdobia  musia byť
v súlade s ročnými výkonnostnými cieľmi s ohľadom na taký Zmluvný rok, ktorý je
predmetom revízie podľa Článku 21.1 Zmluvy.
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ČASŤ 4
Správa evidencie majetku pre technológiu Projektovej cestnej komunikácie

1.1 Koncesionár je povinný zriadiť evidenciu majetku vo forme databázy na spravovanie
technologického majetku. Koncesionár je povinný vložiť do databázy podrobnosti
o všetkých  technológiách Projektovej cestnej komunikácie zabezpečených v rámci
tejto Zmluvy. Uvedené sa týka, okrem iného, káblov, skríň, stĺpov, portálov, zdrojov
energie, elektronických zariadení, mechanických zariadení, hardvéru, softvéru
a firemného softvéru.

1.2 Koncesionár je povinný využívať evidenciu majetku ako spôsob na evidovanie
a monitorovanie postupov používaných vo všetkých vyššie uvedených súčastiach
údržby. Evidencia majetku musí tiež umožňovať ukladať dokumenty a záznamy zo
skúšok o vykonaných prehliadkach a výsledkov skúšok a prehliadok.

1.3 Koncesionár je povinný využívať evidenciu majetku na evidenciu stavu všetkého
majetku. Každý majetok musí byť preverený a výsledky kontroly musia byť
zaznamenané v evidencii majetku.

1.4 Evidencia majetku musí obsahovať aj fyzické alebo iné informácie o majetku, vrátane:

1.4.1 jeho GPS súradnice zaznamenané s presnosťou ± 1 m;

1.4.2 jeho polohu pozdĺž diaľnice a cesty;

1.4.3 sériové čísla a iné špecifické označenie alebo identifikátory;

1.4.4 iný súvisiaci majetok, napríklad ak je majetkom skriňa, potrebné je uviesť
odkaz na majetok nachádzajúci sa v skrini; a

1.4.5 vek majetku a výsledky kontroly jeho stavu.

1.5 Koncesionár je povinný zaistiť, že všetky údaje v evidencii majetku, vrátane údajov
o skúškach a údržbe, sú neustále aktualizované, pričom starších ako päť (5) dní môže
byť maximálne 1% údajov o majetku .

1.6 Koncesionár je povinný umožniť Verejnému obstarávateľovi plný a neobmedzený
prístup do evidencie majetku v každom vhodnom čase v Pracovných dňoch (8.30 -
17.00).

1.7 Koncesionár je povinný pred spätným odovzdaním odovzdať Verejnému
obstarávateľovi evidenciu majetku a kópie všetkých používaných softvérov, spolu
s príslušnými licenciami potrebnými na jeho používanie evidencie. Koncesionár je
povinný vyškoliť Verejného obstarávateľa o správnom používaní evidencie majetku
pred spätným odovzdaním.
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Príloha č. 11 ku Koncesnej zmluve
Nepoužitá
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Príloha č. 12 ku Koncesnej zmluve
Platobný mechanizmus

Časť 1 Definície

Časť 2 Jednotková platba

Časť 3 Platby za dostupnosť

Časť4 Úprava platby v závislosti na kvalite plnenia

Časť 5 Indexácia
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Časť 1

DEFINÍCIE

Pokiaľ nie je špecifikované inak, alebo si to inak nevyžaduje kontext, nižšie uvedené termíny a
výrazy majú v tejto Prílohe č. 12 takýto význam:

„Centrum riadenia dopravy” má význam uvedený v Prílohe 1 Zmluvy.

„Časový faktor” znamená faktor aplikovateľný na každé Časové obdobie každého dňa v
rámci týždňa na každý Samostatný pod-úsek, tak ako je špecifikované v Tabuľke 1T a Tabuľke
1R tejto Prílohy č. 12.

„Časové obdobie” znamená každé hodinové obdobie každého dňa Koncesnej lehoty,
začínajúce každú xx:00:00 hod. a končiace každú xx:59:59 hod.

„Dostupný/ Dostupnosť” znamená v kontexte Pruhu, časti Pruhu, Núdzového pruhu alebo
časti Núdzového pruhu na Samostatnom pod-úseku, že príslušný Pruh alebo Núdzový pruh je
plne k dispozícii na používanie podľa definície Výkonnostného štandardu VN1 v odseku 1.1
Časti A v Časti 3 Prílohy č. 9 tejto Zmluvy (okrem tam uvedeného odkazu na odsek 1.2) a
spĺňa Kritériá stavu Projektovej cestnej komunikácie (pokiaľ nenastal prípad, že Pruh alebo
núdzový pruh nie je k dispozícii kvôli Oslobodenej udalosti nedostupnosti).

„Druhé polročné obdobie” znamená obdobie od júla do decembra (vrátane) príslušného
Zmluvného roku.

„Faktor dostupnosti” znamená príslušný faktor z Tabuľky 4 uvedenej v Časti 3 tejto Prílohy
č. 12. V prípade, že sa na Samostatnom pod-úseku nachádza zároveň rôzny počet Pruhov,
použije sa:
 Faktor dostupnosti definovaný v Časti 1 Tabuľky 4, keď k obmedzeniu Dostupnosti

došlo iba v časti dvojpruhového usporiadania Samostatného pod-úseku;
 Faktor dostupnosti definovaný v Časti 2 Tabuľky 4, keď k obmedzeniu Dostupnosti

došlo iba v časti trojpruhového usporiadania Samostatného pod-úseku;
 Faktor dostupnosti definovaný v Časti 3 Tabuľky 4, keď k obmedzeniu Dostupnosti

došlo iba v časti kolektorového usporiadania Samostatného pod-úseku;
 Faktor dostupnosti definovaný v Časti 4 Tabuľky 4, keď k obmedzeniu Dostupnosti

došlo iba na vetve Samostatného pod-úseku.
Ak počas jedného Časového obdobia platia pre Samostatný pod-úsek rôzne Faktory
dostupnosti, použije sa v danom Časovom období:
 Najnižší Faktor dostupnosti v prípadoch, keď dôjde k obmedzeniu Dostupnosti počas

jedného Časového obdobia vo viacej ako jednom zo všetkých pruhových usporiadaní
Samostatného pod-úseku;

 Najnižší Faktor dostupnosti z rôznych Faktorov dostupnosti, ktoré vyplývajú z rôznych
obmedzení Dostupnosti v prípade, že sa jedná o udalosti obmedzenia Dostupnosti, ktoré
nastali v jednom pruhovom usporiadaní , a ktoré sú od seba vzdialené viac ako 2 000 m
merané v rámci dĺžky Samostatného pod-úseku;

 V ostatných prípadoch sa všetky udalosti, ktoré nastali v jednom pruhovom usporiadaní,
a pre ktoré sú identifikované rôzne Faktory dostupnosti, považujú za jedinú udalosť
obmedzenia Dostupnosti a výsledný Faktor dostupnosti sa stanoví na základe charakteru
obmedzenia Dostupnosti vyplývajúceho z tejto jedinej udalosti;
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 V prípade zníženej Dostupnosti, ktorá nastane na Samostatnom pod-úseku a súčasne na
jeho príslušnej vetve v priebehu jedného Časového obdobia, sa pre výpočet zrážky
použije nižší z Faktorov dostupnosti určený podľa Časti 4 Tabuľky 4 a Častí 1-3 Tabuľky
4 pri zohľadnení, v prípade potreby, príslušných pravidiel uvedených v definícii Faktoru
dostupnosti.

V prípade, ak Tabuľka 4 neobsahuje príslušný Faktor dostupnosti, Verejný obstarávateľ
a Koncesionár použijú najnižší Faktor dostupnosti z tých, ktoré najviac odrážajú situáciu, pre
ktorý Tabuľka 4 neobsahuje príslušný Faktor dostupnosti. V prípade, že nie je možné taký
Faktor dostupnosti identifikovať, Verejný obstarávateľ a Koncesionár použijú postup podľa
odseku 6 Časti 3 tejto Prílohy č. 12.

„Faktor dopravnej intenzity“ znamená faktor, ktorý je aplikovaný podľa bodu 2 Časti 3 tejto
Prílohy č. 12, a ktorý sa týka Samostatných pod-úsekov 9N a 9S uvedených v Tabuľke 3 tejto
Prílohy č. 12.

„Faktor fázovania” pre Samostatný úsek pre Časové obdobie znamená:

 0 (i) ak nebolo vydané Povolenie na predčasné užívanie pre príslušný Samostatný
úsek, pred príslušným Časovým obdobím alebo (ii) od Časového obdobia, v ktorom
došlo k Ukončeniu Zmluvy;

 0,8 ak bolo vydané Povolenie na predčasné užívanie alebo Kolaudačné rozhodnutie
pre príslušný Samostatný úsek (vrátane vydaných potrebných povolení pre
Odpočívadlá príslušného Samostatného úseku) a Povolenie na predčasné užívanie
alebo Kolaudačné rozhodnutie (vrátane vydaných potrebných povolení pre súvisiace
Odpočívadlá) nebolo vydané pre aspoň jeden ďalší Samostatný úsek pred
príslušným Časovým obdobím. Pre vylúčenie pochybností, Faktor fázovania na
úrovni 0,8 bude pre relevantný Samostatný úsek udelený iba potom, ako bolo
Povolenie na predčasné užívanie alebo Kolaudačné rozhodnutie (vrátane vydaných
potrebných povolení pre súvisiace Odpočívadlá) vydané pre oba Samostatné pod-
úseky, ktoré tvoria relevantný Samostatný úsek;

 0,95 ak boli vydané Povolenia na predčasné užívanie pre všetky Samostatné úseky
a boli vydané všetky potrebné povolenia pre Odpočívadlá, pred príslušným Časovým
obdobím a pred príslušným Časovým obdobím neboli vydané Kolaudačné
rozhodnutia pre všetky Samostatné úseky ;

 1,0 ak boli vydané Kolaudačné rozhodnutia pre všetky Samostatné úseky a boli
vydané všetky potrebné povolenia pre Odpočívadlá, pred príslušným Časovým
obdobím.

„Index cien stavebných materiálov” znamená Indexy cien stavebných prác, materiálov a
výrobkov spotrebovaných v stavebníctve, ukazovateľ: Indexy cien stavebných materiálov,
k základu priemer roka 2010 = 100, uverejňovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

„Index reálnych miezd” znamená Indexy reálnej mesačnej mzdy vo vybraných odvetviach
podľa mesiacov, rovnaké obdobie minulého roku = 100, ukazovateľ: Stavebníctvo,
uverejňovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
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„Jadrová inflácia” znamená Jadrová a čistá inflácia - oproti rovnakému obdobiu minulého
roku v %, ukazovateľ: Jadrová inflácia, uverejňovaný Štatistickým úradom Slovenskej
republiky.

„K-faktor” znamená 25,00 %; tento údaj sa použije pri výpočte tej časti Základnej ročnej
Platby za dostupnosť, ktorá bude indexovaná, ako je uvedené v Časti 3 tejto Prílohy č. 12
Zmluvy.

„Kritériá stavu Projektovej cestnej komunikácie” sú štandardy, ktoré musí spĺňať každý
Samostatný pod-úsek po vydaní právoplatného Povolenia na predčasné užívanie. Tieto
štandardy sú uvedené v rámci Výkonnostných noriem v Časti 3 Prílohy č. 9 tejto Zmluvy.

„Návalové obdobie “ znamená dátum uvedený v Tabuľke 2 a v bode 4 Časti 3 tejto Prílohy č.
12.

„Núdzový pruh“ znamená pruh Samostatného pod-úseku, ktorý nie je jazdný ani kolektorový.

„Oslobodená udalosť nedostupnosti” znamená, že všetky alebo časť Samostatného pod-
úseku nie sú Dostupné pre užívateľov z dôvodu priamej súvislosti s niektorou z týchto udalostí:

(a) Kompenzačná udalosť;

(b) Policajný Zbor SR, alebo iný príslušný orgán štátnej správy nariadil Uzávierku,
ktorá trvá od času nariadenia Uzávierky Policajným Zborom SR alebo iným
príslušným orgánom štátnej správy do tridsiatich (30) minút nasledujúcich po
vrátení kontroly nad Projektovou cestnou komunikáciou Koncesionárovi, pokiaľ
Uzávierka nebola priamym následkom činnosti alebo nečinnosti Koncesionára
a pokiaľ Koncesionár podnikol potrebné opatrenia na zníženie následkov tejto
Uzávierky. Za nariadenie Uzávierky sa považuje také konanie Policajného
Zboru SR alebo iného príslušného orgánu štátnej správy, ktoré pre Policajný
Zbor SR alebo iný príslušný orgán štátnej správy vyplýva zo všeobecne
záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR;

(c) Uzávierka spôsobená nehodou alebo incidentom, ktorá trvá menej ako
šesťdesiat (60) minút, pokiaľ takáto nehoda alebo incident neboli priamym
následkom činnosti alebo nečinnosti Koncesionára a pokiaľ Koncesionár
podnikol potrebné opatrenia na zníženie následkov tejto Uzávierky;

(d) Uzávierka spôsobená opatreniami na Zlepšenie dopravnej situácie nariadenými
Policajným Zborom SR v súčinnosti s Centrom riadenia dopravy;

(e) Uzávierka spôsobená činnosťou osôb vykonávajúcich svoje práva, vyplývajúce
z Právnych predpisov alebo zmluvy, umiestniť a/alebo pristupovať ku káblom,
potrubiam alebo iným zariadeniam na alebo pod povrchom Projektovej cestnej
komunikácie, pokiaľ Uzávierka nebola priamym následkom činnosti alebo
nečinnosti Koncesionára a pokiaľ Koncesionár podnikol potrebné opatrenia na
zníženie následkov tejto Uzávierky.

„Platba za dostupnosť” znamená ročnú platbu v euro Koncesionárovi od Verejného
obstarávateľa, podmienenú Dostupnosťou Projektovej cestnej komunikácie a vypočítanú v
súlade so vzorcom na výpočet Platieb za dostupnosť, ktorý je uvedený v Časti 3 tejto Prílohy č.
12.
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„Prvé polročné obdobie” znamená obdobie od januára do júna (vrátane) príslušného
Zmluvného roku.

„Pod-úsekový faktor” znamená faktor aplikovateľný na každý Samostatný pod-úsek
špecifikovaný v Tabuľke 3 tejto Prílohy č. 12.

„Pokutové body“ znamená výkonnostné body pridelené Koncesionárovi v súlade
s ustanoveniami Časti 4 Prílohy č. 9 tejto Zmluvy.

„Pruh” znamená pruh Samostatného pod-úseku. Za takýto pruh sa považuje jazdný pruh
vrátane kolektorov.

„Samostatný úsek” znamená relevantné Samostatné pod-úseky Projektovej cestnej
komunikácie, a iba pre účely tejto Prílohy č. 12 bez zahrnutia príslušných Vyvolaných úprav,
v oboch smeroch jazdy ohraničené na oboch koncoch mimoúrovňovou križovatkou, ako je
definované v prvom stĺpci Tabuľky 3 Časti 3 tejto Prílohy 12.

„Samostatný pod-úsek” znamená časť Projektovej cestnej komunikácie definovaný v
Tabuľke 3 tejto Prílohy č. 12.

„Úmyselná uzávierka” znamená akúkoľvek udalosť, ktorá spôsobí, že akákoľvek časť
Projektovej cestnej komunikácie nebude Dostupná, pokiaľ táto udalosť nebude v priamom
dôsledku Oslobodenej udalosti nedostupnosti, Liberačnej udalosti alebo Udalosti vyššej moci.

„Úprava platby v závislosti na kvalite plnenia” znamená hodnotu úpravy platby v euro
vypočítanú v súlade s Časťou 4 tejto Prílohy č. 12.

„Uzávierka” znamená Faktor dostupnosti menší ako 1,0 pre akúkoľvek časť Projektovej
cestnej komunikácie.

„Výsledok dostupnosti“ sa vypočíta v súlade s ustanoveniami bodu 2 Časti 3 tejto Prílohy č.
12.

„Vyvolané úpravy“ majú význam uvedený v Prílohe 1 Zmluvy.

„Základ pre Úpravu platby v závislosti na kvalite plnenia” znamená 5.000 EUR (slovom
päť tisíc eur).

„Základná ročná Platba za dostupnosť” znamená hodnotu vypočítanú Finančným modelom
v bunke H25 (Annual UP (real) (€ ‘000) v hárku “Dashboard”) alebo v inej bunke, ktorá bude
nahrádzať bunku H25 následkom aktualizácie Finančného modelu v súlade s Prílohou č. 13.
Akákoľvek aktualizácia Finančného modelu, ktorá spôsobí zmenu Základnej ročnej Platby za
dostupnosť, bude aplikovaná iba v prípade, že Verejný obstarávateľ schválil príslušnú zmenu
Finančného modelu. Akákoľvek aktualizácia Základnej ročnej Platby za dostupnosť
uskutočňovaná podľa ustanovení Koncesnej zmluvy, ktoré si vyžadujú zmenu Základnej ročnej
Platby za dostupnosť, bude dohodnutá medzi stranami ako súčasť príslušného procesu.

„Zlepšenie dopravnej situácie” znamená zavedenie opatrení zo strany Policajného Zboru SR
na Projektovej cestnej komunikácii, ktoré môžu viesť k zníženiu rýchlosti pod úroveň
stanovenú v Kritériách stavu Projektovej cestnej komunikácie a/alebo Uzávierke.
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Časť 2

JEDNOTKOVÁ PLATBA

1. Jednotková platba

Jednotková platba, ktorú bude vyplácať Verejný obstarávateľ Koncesionárovi za každý
Zmluvný rok n bude určená nasledovným vzorcom:





M

1m
mn MUCUC

kde:

UCn = Jednotková platba v Zmluvnom roku n;

MUCm = Mesačná Jednotková platba za každý mesiac m v Zmluvnom roku n definovaná v
odseku 2 tejto Časti 2 Prílohy č. 12;

M = počet mesiacov v Zmluvnom roku n.

2. Mesačná Jednotková platba

Od januára do mája (vrátane) a od júla do novembra (vrátane)

Mesačná Jednotková platba za každý Mesiac v období január až máj (vrátane) a v období júl až
november (vrátane) v Zmluvnom roku n bude určovaná nasledovným vzorcom:

mmm PA-MAVPMUC 

kde:

MAVPm = Mesačná Platba za dostupnosť za mesiac m (vypočítaná v súlade s Časťou 3 tejto
Prílohy č. 12) ;

PAm = Úprava platby v závislosti na kvalite plnenia za mesiac m (vypočítaná v súlade s
Časťou 4 tejto  Prílohy č. 12) ;

Pokiaľ Mesačná Jednotková platba vypočítaná podľa vyššie uvedeného vzorca predstavuje
záporné číslo, potom bude jej hodnota pre účely tohto výpočtu považovaná za nulu, pričom
záporné číslo sa prenesie do výpočtu Mesačnej Jednotkovej platby v nasledujúcom
kalendárnom mesiaci alebo mesiacoch v súlade s bodom 3 tejto Časti 2 tejto Prílohy č. 12.
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Jún

Mesačná Jednotková platba za mesiac jún v Zmluvnom roku n bude určovaná nasledovným
vzorcom:

1mmm SAVPPA-MAVPMUC 

kde:

SAVP1 = polročná Platba za dostupnosť za Prvé polročné obdobie Zmluvného roka n
(vypočítaná v súlade s  Časťou 3 tejto Prílohy č. 12).

Pokiaľ Mesačná Jednotková platba vypočítaná podľa vyššie uvedeného vzorca predstavuje
záporné číslo, potom bude jej hodnota pre účely tohto výpočtu považovaná za nulu, pričom
záporné číslo sa prenesie do výpočtu Mesačnej Jednotkovej platby v nasledujúcom
kalendárnom mesiaci alebo mesiacoch v súlade s bodom 3 tejto Časti 2 tejto Prílohy č. 12.

December

Mesačná Jednotková platba za Mesiac december v Zmluvnom roku n bude určovaná
nasledovným vzorcom:

2mmm SAVPPA-MAVPMUC 

kde:

SAVP2 = polročná Platba za dostupnosť za Druhé polročné obdobie Zmluvného roka n
(vypočítaná v súlade s Časťou 3 tejto Prílohy č. 12) ;

Pokiaľ Mesačná Jednotková platba vypočítaná podľa vyššie uvedeného vzorca predstavuje
záporné číslo, potom bude jej hodnota pre účely tohto výpočtu považovaná za nulu. V prípade
tohto kalendárneho mesiaca sa záporné číslo do výpočtu Mesačnej Jednotkovej platby v
nasledujúcom kalendárnom mesiaci v súlade s bodom 3 tejto Časti 2 tejto Prílohy č. 12
neprenáša.

3. Prevod záporných čísiel

Pre potreby prevodu neuplatnených zrážok do nasledujúcich kalendárnych mesiacov ďalej
platí, že v momente, keď kumulatívny súčet celkových zrážok v príslušnom Zmluvnom roku
dosiahne výšku celkovej predpokladanej Jednotkovej platby Zmluvného roku v príslušnom
Zmluvnom roku, zostávajúca neuplatnená zrážka, ani ďalšie nové zrážky príslušného
Zmluvného roka sa v príslušnom Zmluvnom roku, ani budúcich Zmluvných rokoch už
neuplatnia.
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Časť 3

PLATBY ZA DOSTUPNOSŤ

1. Mesačné a polročné Platby za dostupnosť

Mesačná Platba za dostupnosť pre každý mesiac m Zmluvného roka n bude určená
nasledovným vzorcom:

monm ARAVPkI=MAVP 

Polročná Platba za dostupnosť za každé polročné obdobie h Zmluvného roka n bude určená
nasledovným vzorcom:





M

1m
moh ARAVPk)(1=SAVP

kde:

AVPo = Základná ročná Platba za dostupnosť definovaná v Časti 1 Prílohy č. 12;

In = index pre Zmluvný rok n definovaný v Časti 5 tejto Prílohy č. 12;

k = K-faktor;

M = počet mesiacov v každom polročnom období h;

m = každý mesiac v polročnom období h;

ARm = Výsledok dostupnosti je stanovený v súlade s odsekom 2 Časti 3 tejto Prílohy č. 12.

2. Výsledok dostupnosti

Výsledok dostupnosti pre Projektovú cestnú komunikáciu pre mesiac m bude určovaný
nasledovným vzorcom:

Dni
DniSAPSFaktorAR

S

1s n

sm
smsm 












kde:

SFaktors = Pod-úsekový faktor platný pre Samostatný pod-úsek s a definovaný v súlade s
Tabuľkou 3;

SAPsm = Pod-úsekové percento Dostupnosti pre Samostatný pod-úsek s pre mesiac m;

s = každý Samostatný pod-úsek Projektovej cestnej komunikácie;
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S = počet Samostatných pod-úsekov Projektovej cestnej komunikácie;

Dnism = počet dní v mesiaci m pre Samostatný pod-úsek s;

Dnin = počet dní v Zmluvnom roku n. Pre vylúčenie pochybností, počtom dní Zmluvného
roku sa rozumie vždy počet dní za celý kalendárny rok.

Pod-úsekové percento Dostupnosti pre Samostatný pod-úsek s pre mesiac m bude určované
nasledovným vzorcom:

 










 T

1t
t

T

1t
ttttt

sm

TFaktor

)CDFaktorAFaktor(TFaktor
SAP

PFaktor

kde:

TFaktort = Časový faktor pre Časové obdobie t a príslušný Samostatný pod-úsek definovaný
v súlade s Tabuľkou 1T a Tabuľkou 1R tejto Prílohy č.12;

AFaktort = Faktor dostupnosti pre Časové obdobie t a príslušný Samostatný pod-úsek
definovaný v súlade s Tabuľkou 4 tejto Prílohy č.12;

DFaktort =  Faktor dopravnej intenzity pre Časové obdobie t a pre Samostatný pod-úsek ako je
definovaný v Časti 1 v tejto Prílohe č. 12. Faktor dopravnej intenzity je rovný 0,8 , ak Časový
faktor pre Časové obdobie t je vyšší ako 1 a zároveň Faktor dostupnosti pre Časové obdobie t
je nižší ako 1. Vo všetkých ostatných prípadoch (vrátane aplikácie na iné Samostatné pod-
úseky ako je definované v Časti 1 tejto Prílohy č.12) je Faktor dopravnej intenzity rovný 1;

Ct = 10 ak:

i) na ktoromkoľvek príslušnom Samostatnom pod-úseku v Časovom období t nie
je otvorený žiaden Pruh z dôvodu Úmyselnej uzávierky zo strany Koncesionára
a doprava nie je presmerovaná do protismernej komunikácie; alebo

ii) ktorákoľvek časť Samostatného pod-úseku nie je Dostupná v Časovom období t
z dôvodu Úmyselnej uzávierky Koncesionárom počas Návalového obdobia bez
ohľadu na to, či je doprava presmerovaná do protismernej komunikácie.

= 0 vo všetkých ostatných prípadoch;

PFaktort = Faktor fázovania pre Časové obdobie t;

t = každé Časové obdobie;

T = počet Časových období v každom mesiaci m.
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Tabuľka 1T: Časové faktory podľa Časového obdobia a Samostatného pod-úseku

Táto tabuľka sa uplatní pre každý Samostatný pod-úsek všetkých Tranzitných Samostatných
pod-úsekov v súlade s Tabuľkou 3 tejto Prílohy č.12.

Časové obdobie

Samostatné pod-úseky – Tranzitné

Smer západ (“do Bratislavy”) Smer východ (“z Bratislavy”)

Pon Ut Str Štv Pia Sob Ned Pon Ut Str Štv Pia Sob Ned

00:00 - 00:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
01:00 - 01:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
02:00 - 02:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03:00 - 03:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04:00 - 04:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05:00 - 05:59:59 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 1 1 1
06:00 - 06:59:59 15 5 5 5 5 1 1 15 5 5 5 5 1 1
07:00 - 07:59:59 15 15 15 15 5 1 1 15 15 15 15 5 1 1
08:00 - 08:59:59 15 15 15 15 15 1 1 15 15 15 15 15 1 1
09:00 - 09:59:59 15 15 15 15 15 1 1 15 15 15 15 15 1 1
10:00 - 10:59:59 15 5 5 5 15 1 1 15 5 5 5 15 1 1
11:00 - 11:59:59 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 1
12:00 - 12:59:59 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 1
13:00 - 13:59:59 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 1
14:00 - 14:59:59 15 5 5 5 15 1 1 15 5 5 5 15 1 1
15:00 - 15:59:59 15 15 15 15 15 1 1 15 15 15 15 15 1 1
16:00 - 16:59:59 15 15 15 15 15 5 1 15 15 15 15 15 5 1
17:00 - 17:59:59 15 15 15 15 15 5 5 15 15 15 15 15 5 5
18:00 - 18:59:59 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 15 5 5
19:00 - 19:59:59 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5
20:00 - 20:59:59 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 1 5
21:00 - 21:59:59 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 1 5
22:00 - 22:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23:00 - 23:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Tabuľka 1R: Časové faktory podľa Časového obdobia a Samostatného pod-úseku

Táto tabuľka sa uplatní pre každý Samostatný pod-úsek všetkých Radiálnych Samostatných
pod-úsekov v súlade s Tabuľkou 3 tejto Prílohy č.12.

Časové obdobie

Samostatné pod-úseky – Radiálne

Smer sever a západ (“do Bratislavy”) Smer juh a východ (“z Bratislavy”)

Pon Ut Str Štv Pia Sob Ned Pon Ut Str Štv Pia Sob Ned

00:00 - 00:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
01:00 - 01:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
02:00 - 02:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03:00 - 03:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04:00 - 04:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05:00 - 05:59:59 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06:00 - 06:59:59 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 1
07:00 - 07:59:59 15 15 15 15 5 1 1 15 15 15 15 5 1 1
08:00 - 08:59:59 15 15 15 15 15 1 1 15 15 15 15 15 1 1
09:00 - 09:59:59 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 15 15 5 5
10:00 - 10:59:59 15 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 15 5 5
11:00 - 11:59:59 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1
12:00 - 12:59:59 5 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1
13:00 - 13:59:59 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1
14:00 - 14:59:59 15 5 5 5 5 1 1 5 5 5 15 15 1 1
15:00 - 15:59:59 15 15 15 15 15 5 5 15 15 15 15 15 1 1
16:00 - 16:59:59 15 15 15 15 5 5 5 15 15 15 15 15 5 1
17:00 - 17:59:59 15 5 5 15 5 5 5 15 15 15 15 15 5 5
18:00 - 18:59:59 5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 5 5
19:00 - 19:59:59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 5 1
20:00 - 20:59:59 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1
21:00 - 21:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22:00 - 22:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23:00 - 23:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Tabuľka 2: Návalové obdobia

Príklad údajov pre rok 2015 je uvedený v tabuľke nižšie

OBDOBIE DÁTUM ZAČIATOK KONIEC HODINY

Nový rok 1.1.2015 14:00:00 20:59:59 7

Posledný prac. deň pred Zjavením pána 5.1.2015 15:00:00 20:59:59 6

Zjavenie pána 6.1.2015 14:00:00 20:59:59 7

Posledný deň voľna pred pracovným dňom 7.1.2015 14:00:00 20:59:59 7

Deň pred začiatkom polročných prázdnin 30.1.2015 15:00:00 20:59:59 6

Posledný deň voľna pred pracovným dňom 2.2.2015 14:00:00 20:59:59 7

Deň pred začiatkom jarných prázdnin 27.2.2015 15:00:00 20:59:59 6

Posledný deň voľna pred pracovným dňom 8.3.2015 14:00:00 20:59:59 7

Deň pred začiatkom veľkonočných prázdnin 1.4.2015 15:00:00 20:59:59 6

Deň pred Veľkým piatkom 2.4.2015 15:00:00 20:59:59 6

Veľký piatok 3.4.2015 14:00:00 20:59:59 7

Veľkonočný pondelok 6.4.2015 14:00:00 20:59:59 7

Koniec veľkonočných prázdnin 7.4.2015 14:00:00 20:59:59 7

Deň pred Sviatkom práce 30.4.2015 15:00:00 20:59:59 6

Sviatok práce 1.5.2015 14:00:00 20:59:59 7

Posledný deň voľna pred pracovným dňom 3.5.2015 14:00:00 20:59:59 7

Deň pred dňom Víťazstva nad fašizmom 7.5.2015 15:00:00 20:59:59 6

Deň Víťazstva nad fašizmom 8.5.2015 14:00:00 20:59:59 7

Posledný deň voľna pred pracovným dňom 10.5.2015 14:00:00 20:59:59 7

Deň pred letnými prázdninami 30.6.2015 15:00:00 20:59:59 6

Deň pred sviatkom Cyrila a Metoda 3.7.2015 15:00:00 20:59:59 6

Posledný deň voľna pred pracovným dňom 5.7.2015 14:00:00 20:59:59 7

Deň pred Výročím SNP 28.8.2015 15:00:00 20:59:59 6

Posledný deň voľna pred pracovným dňom 1.9.2015 14:00:00 20:59:59 7

Deň pred Sedembolestnou Pannou Máriou 11.9.2015 15:00:00 20:59:59 6

Posledný deň voľna pred pracovným dňom 15.9.2015 14:00:00 20:59:59 7

Deň pred začiatkom jesenných prázdnin 28.10.2015 15:00:00 20:59:59 6

Posledný prac. Deň pred Sviatkom Všetkých svätých 30.10.2015 15:00:00 20:59:59 6

Deň pred sviatkom Všetkých svätých 31.10.2015 15:00:00 20:59:59 6

Sviatok Všetkých svätých 1.11.2015 14:00:00 20:59:59 7

Posledný prac. deň  pred Dňom boja za slobodu a demokraciu 13.11.2015 15:00:00 20:59:59 6

Posledný deň voľna pred pracovným dňom 17.11.2015 14:00:00 20:59:59 7

Deň pred začiatkom Vianočných prázdnin 22.12.2015 15:00:00 20:59:59 6

Posledný prac. deň pred Vianocami 23.12.2015 15:00:00 20:59:59 6

Posledný deň voľna pred pracovným dňom 27.12.2015 15:00:00 20:59:59 6

Deň pred Silvestrom 30.12.2015 15:00:00 20:59:59 6

Silvester 31.12.2015 14:00:00 20:59:59 7

SPOLU 240
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Tabuľka 3: Pod-úsekový faktor podľa Samostatných pod-úsekov

Číslo
Samostatného

úseku
Názov Samostatného úseku

Typ
Samostatného

úseku
Smer sever a západ Smer juh a východ

T – Tranzitný
R - Radiálny

Samostatný
pod-úsek

Pod-úsekový
faktor

Samostatný
pod-úsek

Pod-
úsekový
faktor

D4-1 Jarovce - Rusovce T 1W 0,0188 1E 0,0188

D4-2 Rusovce - Ketelec T 2W 0,0336 2E 0,0336

D4-3 Ketelec - Rovinka T 3W 0,0325 3E 0,0325

D4-4 Rovinka - Podunajské Biskupice T 4W 0,0281 4E 0,0281

D4-5 Podunajské Biskupice - Ivanka západ T 5W 0,0621 5E 0,0621

D4-6 Ivanka západ - Ivanka sever T 6W 0,0140 6E 0,0140

D4-7 Ivanka sever - Čierna voda R 7NW 0,0188 7ES 0,0188

D4-8 Čierna voda - Rača R 8 NW 0,0219 8ES 0,0219

R7-1 Prievoz – Ketelec R 9N 0,0764 9S 0,0764

R7-2 Ketelec - Dunajská Lužná R 10N 0,0621 10S 0,0621

R7-3 Dunajská Lužná - Šamorín R 11N 0,0387 11S 0,0387

R7-4 Šamorín - Holice R 12N 0,0930 12S 0,0930

0,5000 0,5000

Vyššie uvedené Pod-úsekové faktory sú spočítané podľa nasledujúceho vzorca:

 
5,0

SSLNSSL

SSLNSSLSFaktor S

1s
ss

s
ss










kde:

SSLs = znamená dĺžku Samostatného pod-úseku s (v km na tri desatinné miesta)

SSLNs = znamená počet Pruhov Samostatného pod-úseku s

V prípade Samostatného pod-úseku s, v rámci ktorého sa mení počet Pruhov, je vstupom do
výpočtu pre daný Samostatný pod-úsek podľa vyššie uvedeného vzorca súčet násobkov daných
dĺžok častí Samostatného pod-úseku a počtu Pruhov, ktorý pripadá na príslušné dĺžky týchto
Pruhov.
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Tabuľka 4: Faktor dostupnosti podľa Samostatných pod-úsekov

Časť 1: Dvojpruhové usporiadanie (2x2)
Faktor

dostupnosti Jazdný
Pruh 2
(JP2)

Jazdný
Pruh 1
(JP1)

Núdzo
vý

Pruh
(NP)

Miera dostupnosti
A1 Všetky JP a NP sú plne dostupné 1,0 ▲ ▲

A2 NP nie je dostupný 0,9 ▲ ▲ X
A3 NP a JP1 nie sú dostupné 0,6 ▲ X X
A4 NP a JP2 nie sú dostupné 0,4 X ▲ X
A5 JP2 nie je dostupný 0,65 X ▲

A6 JP2 nie je dostupný, NP dočasne ako JP 0,7 X ▲ ▲

A7 JP1 nie je dostupný 0,65 ▲ X
A8 JP1 nie je dostupný, NP dočasne ako JP 0,7 ▲ X ▲

A9 JP1 a JP2 nie sú dostupné, NP dočasne ako JP 0,2 X X ▲

A10 JP1 a JP2 nie sú dostupné 0,0 X X
A11 Žiadny JP a NP nie sú dostupné 0,0 X X X

CA1 JP1 je dostupný / plus kontra smer v JP2 0,9 ▼ ▲

CA2 NP nie je dostupný / plus kontra smer v JP2 0,7 ▼ ▲ X
CA3 JP2 nie je dostupný / kontra smer v JP1, NP dočasne ako JP 0,6 X ▼ ▲

CA4 Smerovanie JP1 podľa potreby /kontra smer v JP2, NP
dočasne ako JP , 0,9 ▼ ▼ / ▲ ▲

CA5 Štvorpruhové usporiadanie 2x2 1,1 ▼ ▼ ▲ ▲

Časť 2: Trojpruhové usporiadanie (2x3)
Faktor

dostupnosti Jazdný
Pruh 3
(JP3)

Jazdný
Pruh 2
(JP2)

Jazdný
Pruh 1
(JP1)

Núdzo
vý

Pruh
(NP)

Miera dostupnosti
B1 Všetky JP a NP sú plne dostupné 1,0 ▲ ▲ ▲
B2 NP nie je dostupný 0,95 ▲ ▲ ▲ X
B3 NP a JP1 nie sú dostupné 0,65 ▲ ▲ X X
B4 NP a JP1 a JP2 nie sú dostupné 0,25 ▲ X X X
B5 JP3 nie je dostupný 0,7 X ▲ ▲
B6 JP3 nie je dostupný, NP dočasne ako JP 0,8 X ▲ ▲ ▲
B7 JP3 a JP2 nie sú dostupné 0,3 X X ▲
B8 JP3 a JP2 nie sú dostupné, NP dočasne ako JP 0,35 X X ▲ ▲
B9 JP3 a JP2 a JP1 nie sú dostupné, NP dočasne ako JP 0,15 X X X ▲
B10 JP1 a JP2 nie sú dostupné, NP dočasne ako JP 0,35 ▲ X X ▲
B11 JP1 a JP2 nie sú dostupné 0,3 ▲ X X
B12 JP1 nie je dostupný, NP dočasne ako JP 0,8 ▲ ▲ X ▲
B13 JP2 nie je dostupný 0,7 ▲ X ▲
B14 JP1 nie je dostupný 0,7 ▲ ▲ X
B15 JP2 nie je dostupný, NP dočasne ako JP 0,8 ▲ X ▲ ▲
B16 JP2 a NP nie sú dostupné 0,65 ▲ X ▲ X
B17 JP3 a NP nie sú dostupné 0,65 X ▲ ▲ X
B18 JP3, JP1 a NP nie sú dostupné 0,25 X ▲ X X
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B19 JP3, JP2 a NP nie sú dostupné 0,25 X X ▲ X
B20 Žiadne JP a NP nie sú dostupné 0,0 X X X X

CB1 JP1 je dostupný / plus kontra smer v JP3 a JP2 0,9 ▼ ▼ ▲
CB2 JP3 a JP2 kontra smer / JP1 a NP dočasne ako JP sú dostupné 1,0 ▼ ▼ ▲ ▲
CB3 JP1 a JP2 sú dostupné / plus kontra smer v JP3 0,95 ▼ ▲ ▲

CB4 JP1 je dostupný, NP nie je dostupný / plus kontra smer v JP3
a JP2 0,8 ▼ ▼ ▲ X

CB5 NP nie je dostupný / plus kontra smer v JP3 0,8 ▼ ▲ ▲ X
CB6 NP a JP1 nie sú dostupné / plus kontra smer v JP3 0,5 ▼ ▲ X X
CB7 JP2 nie je dostupný / plus kontra smer v JP3 0,6 ▼ X ▲
CB8 JP2 nie je dostupný / plus kontra smer v JP3, NP dočasne ako

JP 0,7 ▼ X ▲ ▲

CB9 JP2 a NP nie sú dostupné / plus kontra smer v JP3 0,5 ▼ X ▲ X
CB10 JP3 nie je dostupný / kontra smer v JP2 0,6 X ▼ ▲
CB11 JP3 nie je dostupný / kontra smer v JP2, NP dočasne ako JP 0,7 X ▼ ▲ ▲
CB12 JP3 a NP nie sú dostupné / plus kontra smer v JP2 0,5 X ▼ ▲ X

Časť 3: Kolektorové usporiadanie (2+2x2+2)
Faktor

dostupnosti Jazdný
Pruh 2
(JP2)

Jazdný
Pruh 1
(JP1)

Kolekt
orový
Pruh 2
(KJP2)

Kolekt
orový
Pruh 1
(KJP1)

Miera dostupnosti
D1 Všetky JP a KJP sú plne dostupné 1,0 ▲ ▲ ▲ ▲
D2 KJP2 nie je dostupný 0,8 ▲ ▲ X ▲
D3 KJP1 nie je dostupný 0,7 ▲ ▲ ▲ X
D4 JP1 a KJP2 nie sú dostupné 0,5 ▲ X X ▲
D5 JP1 a KJP1 nie sú dostupné 0,4 ▲ X ▲ X
D6 JP2 a KJP2 nie sú dostupné 0,5 X ▲ X ▲
D7 JP2 a KJP1 nie sú dostupné 0,4 X ▲ ▲ X
D8 JP1 nie je dostupný 0,7 ▲ X ▲ ▲
D9 JP2 nie je dostupný 0,7 X ▲ ▲ ▲

D10 Iba JP sú dostupné 0,3 ▲ ▲ X X
D11 Iba KJP sú dostupné 0,4 X X ▲ ▲
D12 Žiadne JP a KJP nie sú dostupné 0,0 X X X X
CD1 JP1 a KJP sú dostupné / plus kontra smer v JP2 0,9 ▼ ▲ ▲ ▲
CD2 KJP2 je dostupný / plus kontra smer v JP2 0,5 ▼ ▲ ▲ X
CD3 KJP1 je dostupný / plus kontra smer v JP2 0,6 ▼ ▲ X ▲



16

Pre aplikáciu vyššie uvedených Faktorov dostupnosti z Časti 4 Tabuľky 4 budú jednotlivé
vetvy priradené k príslušným Samostatným pod-úsekom v príslušnom smere. Priradenie
jednotlivých vetiev bude uvedené v Manuáli užívania stavby.

Časť 4: Vetvy mimoúrovňových križovatiek

Faktor
dostupnosti

Jazdný
pruh 1
(JP1)

Núdzový
pruh (NP),
(pokiaľ je)

Miera dostupnosti
E1 Vetva s jedným pruhom je dostupná 1,0 ▲
E2 Vetva s jedným pruhom nie je dostupná 0,6 X
E3 Vetva s JP a núdzovým pruhom je dostupná 1,0 ▲
E4 JP vetvy nie je dostupný, NP vetvy je dostupný 0,7 X
E5 JP vetvy nie je dostupný, NP vetvy je dočasne ako JP 0,8 X ▲
E6 JP vetvy je dostupný, NP vetvy nie je dostupný 0,9 ▲ X
E7 JP vetvy a NP vetvy nie sú dostupné 0,6 X X
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3. Úpravy Časového faktora

Verejný obstarávateľ môže navrhnúť upravenú verziu Tabuľky 1T a Tabuľky 1R, pre každý
Samostatný pod-úsek, ktorá vstúpi do platnosti každý Zmluvný rok, dňa 1. januára.

Takto upravené Časové faktory budú spĺňať nasledovné obmedzenia:

 aritmetický priemer Časových faktorov v Zmluvnom roku pre každý Samostatný
pod-úsek nebude vyšší ako aritmetický priemer Časových faktorov v
predchádzajúcej verzii Tabuľky 1T a Tabuľky 1R;

 Časové faktory budú stanovené primerane vzhľadom na vývoj dopravy alebo iné
požiadavky Verejného obstarávateľa; a

 úpravy v Tabuľke 1T a Tabuľke 1R poskytne Verejný obstarávateľ Koncesionárovi
najmenej deväťdesiat (90) dní pred každým upravovaným dátumom.

4. Úpravy Návalových období

Verejný obstarávateľ môže navrhnúť upravenú verziu Tabuľky 2, ktorá vstúpi do platnosti
každý Zmluvný rok, dňa 1. januára.

Takto upravené Návalové obdobia budú spĺňať nasledovné obmedzenia:

 Návalové obdobia budú zahŕňať najviac sedem (7) hodín počas najsilnejšej
premávky ktorýkoľvek deň predchádzajúci dňu pracovného pokoja alebo inej
významnej udalosti a počas najsilnejšej premávky v posledný deň pracovného
pokoja alebo inej významnej udalosti;

 v každom Zmluvnom roku sa bude v rámci Návalových období uplatňovať najviac
dvestoštyridsať (240) hodín;

 Návalové obdobia sa budú týkať období sviatkov alebo iných významných
udalostí; a

 úpravy v Tabuľke 2 poskytne Verejný obstarávateľ Koncesionárovi najmenej
deväťdesiat (90) dní pred každým upravovaným dátumom.

5. Úpravy Pod-úsekového faktora

Verejný obstarávateľ môže navrhnúť upravenú verziu Tabuľky 3, ktorá vstúpi do platnosti
každý Zmluvný rok, dňa 1. januára.

Takto upravené Pod-úsekové faktory budú spĺňať nasledovné obmedzenia:

 Pod-úsekové faktory budú stanovené primerane vzhľadom na vývoj dopravy alebo
iné požiadavky Verejného obstarávateľa;

 úpravy v Tabuľke 3 poskytne Verejný obstarávateľ Koncesionárovi najmenej
deväťdesiat (90) dní pred každým upravovaným dátumom; a
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 súčet Pod-úsekových faktorov pre Projektovú cestnú komunikáciu sa bude rovnať
súčtu Pod-úsekových faktorov v predchádzajúcej verzii Tabuľky 3.

6. Úpravy a doplnenia Faktorov dostupnosti

V prípade, že Tabuľka 4 neobsahuje pre dané obmedzenie Dostupnosti vhodný Faktor
dostupnosti, Verejný obstarávateľ a Koncesionár sa dohodnú na novom Faktore dostupnosti,
ktorý bude doplnený do Tabuľky 4 tejto Prílohy č. 12.
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Časť 4

ÚPRAVA PLATBY V ZÁVISLOSTI NA KVALITE PLNENIA

Úprava platby v závislosti na kvalite plnenia pre každý Mesiac m v Zmluvnom roku n sa bude
určovať podľa nasledovného vzorca:

mnom PPIPAPA 

kde:

PAo = Základ pre Úpravu platby v závislosti na kvalite plnenia definovaný v Časti 1
Prílohy č. 12;

In = index pre Zmluvný rok n definovaný v Časti 5 tejto Prílohy č. 12.

PPm = počet Pokutových bodov, ktoré Koncesionár získa v mesiaci m Zmluvného roka n,
okrem Pokutových bodov získaných v súlade s VN1 Cieľ A v Časti 4, Prílohy č. 9 tejto
Zmluvy.



20

Časť 5

INDEXÁCIA

Index pre Zmluvný rok n sa bude určovať podľa nasledovného vzorca:

1-n1-n1-nn RWI%25CMPI%25CI%50I 

kde:

CIn-1 = znamená index Jadrovej inflácie pre mesiac október v roku predchádzajúcemu
Zmluvnému roku n, ktorého hodnota sa stanoví na základe nižšie uvedeného vzorca č. 1;

CMPIn-1 = znamená Index cien stavebných materiálov pre mesiac október v roku
predchádzajúcemu Zmluvnému roku n, ktorého hodnota sa stanoví na základe nižšie
uvedených vzorcov č. 1 a č. 2;

RWIn-1 = znamená Index reálnych miezd pre mesiac október v roku predchádzajúcemu
Zmluvnému roku n , ktorého hodnota sa stanoví na základe nižšie uvedeného vzorca č. 1;

Hodnoty CIn-1, CMPIn-1 a RWIn-1 budú vypočítané na základe medziročnej zmeny príslušného
indexu, podľa nasledovného vzorca č. 1:

)1()1()1(BI 1201620151-n  nxBIxBIxBI 

kde:

BIn-1 = znamená hodnota príslušného indexu pre mesiac október v roku predchádzajúcemu
Zmluvnému roku n, zaokrúhlená na najbližšie jedno (1) desatinné miesto smerom nadol;

xBI2015 = znamená zmena príslušného indexu k októbru 2015 v percentuálnom vyjadrení v
porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, zaokrúhlená na najbližšie jedno (1)
desatinné miesto smerom nadol, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare;

xBI2016 = znamená zmena príslušného indexu k októbru 2016 v percentuálnom vyjadrení
v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, zaokrúhlená na najbližšie jedno (1)
desatinné miesto smerom nadol, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare;

xBIn-1 = znamená zmena príslušného indexu k októbru roka predchádzajúcemu Zmluvnému
roku n v percentuálnom vyjadrení v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka,
zaokrúhlená na najbližšie jedno (1) desatinné miesto smerom nadol, ktorá sa do výpočtu
dosadzuje v desatinnom tvare.

V prípade, ak Štatistický úrad Slovenskej republiky pred začiatkom Zmluvného roka n
nezverejní príslušný mesačný údaj pre mesiac október pre niektorý z indexov a Štatistický úrad
Slovenskej republiky zverejní pre ten istý ukazovateľ štvrťročný údaj, použije sa pre účely
výpočtu indexu pre Zmluvný rok n, štvrťročný údaj pre tretí štvrťrok (júl až september) pred
začiatkom Zmluvného roka n.

V prípade, že Štatistický úrad Slovenskej republiky pred začiatkom Zmluvného roka n
nezverejní zmenu príslušného indexu v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka
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a Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejní pre ten istý ukazovateľ zmenu v porovnaní
s priemerom predchádzajúceho roka, použije sa pre účely výpočtu indexu pre Zmluvný rok n,
ukazovateľ v porovnaní s priemerom predchádzajúceho roka.

Pre vylúčenie pochybností sa zmena príslušných indexov v tvare indexu, ktorých hodnoty sú
počítané oproti bázickému obdobiu, (napríklad hodnota Indexu cien stavebných materiálov pre
október 2015 = 105,1, k základu priemer roka 2010 = 100) vyráta do desatinného tvaru podľa
nasledovného vzorca č. 2:

1xBI
2

1
1-n 





in

in

BI
BI

kde:

BIin-1 = znamená hodnotu príslušného indexu v tvare indexu (napríklad 105,1 , k základu
priemer roka 2010 = 100) pre mesiac október v roku predchádzajúcemu Zmluvnému roku n,
zaokrúhlená na najbližšie jedno (1) desatinné miesto smerom nadol;

BIin-2 = znamená hodnotu príslušného indexu v tvare indexu (napríklad 105,1 , k základu
priemer roka 2010 = 100) pre mesiac október v roku predchádzajúcemu roku použitého pre
výpočet BIin-1, zaokrúhlená na najbližšie jedno (1) desatinné miesto smerom nadol.

Pre indexy, počítané oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku (napríklad hodnota
Indexu reálnych miezd pre október 2015 = 105,1 , rovnaké obdobie predchádzajúceho roku =
100), sa zmena príslušného indexu vyráta do desatinného tvaru podľa nasledovného vzorca:

1
100

xBI 1
1-n  nBI

Úpravy indexačného vzorca uvedeného v tejto Časti 5 Prílohy č. 12

Verejný obstarávateľ alebo Koncesionár môžu navrhnúť upravenú verziu indexačného vzorca
uvedeného vyššie.

Prvá takáto úprava môže byť navrhnutá najskôr tri (3) roky po vydaní prvého Povolenia na
predčasné užívanie a následne každých desať (10) rokov. Úprava vstúpi do platnosti dňa 1.
januára príslušného Zmluvného roka, nasledujúcom po roku, v ktorom sa Verejný obstarávateľ
a Koncesionár dohodnú na úprave indexačného vzorca.

Takto upravený vzorec bude spĺňať nasledovné obmedzenia:

 váha každého indexu bude odzrkadľovať aktuálnu štruktúru nákladov (okrem
nákladov na financovanie) Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby;

 indexy vo vzorci môžu byť zamenené za iné s rovnakou pôsobnosťou v prípade, ak
pôvodný index nebude viac zverejňovaný alebo preukázateľne nebude
reprezentatívnym pre príslušnú kategóriu nákladov; a
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 návrh na úpravu indexačného vzorca poskytne Verejný obstarávateľ alebo
Koncesionár druhej strane najmenej deväťdesiat (90) dní pred každým
upravovaným dátumom.

Pre účely stanovenia svojej štruktúry nákladov, Koncesionár pripraví všetku príslušnú účtovnú
dokumentáciu požadovanú Verejným obstarávateľom, overenú audítorom Koncesionára alebo
Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby, podľa požiadaviek Verejného obstarávateľa.
V prípade, ak Koncesionár neposkytne príslušnú dokumentáciu Verejnému obstarávateľovi do
dvadsiatich (20) pracovných dní od jej vyžiadania, bude mu podľa Časti 4 Prílohy č.9, udelený
1 Pokutový bod za deň.

Indexačný vzorec podľa tejto Časti 5 Prílohy č. 12 bude platiť až do doby, keď sa Verejný
obstarávateľ a Koncesionár dohodnú na upravenom vzorci.
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Príloha č. 13 ku Koncesnej zmluve
Finančný model

1. Aktualizácia Finančného modelu

1.1 Finančný model predložený Uchádzačom v rámci jeho Ponuky bude podliehať
výhradne nasledovným aktualizáciám:

(a) Aktualizácia Finančného modelu z dôvodu zmeny Jednotkovej platby;

(b) Pravidelná aktualizácia Finančného modelu.

1.2 V prípade, že je potrebná aktualizácia Finančného modelu z dôvodu zmeny
Jednotkovej platby (článok 1.1(a) vyššie) (ak je takáto zmena povolená v zmysle
tejto Zmluvy), potom je táto aktualizácia možná v súlade s nasledujúcimi
ustanoveniami:

(a) Každá takáto zmena musí vychádzať z posledného aktualizovaného
Finančného modelu, pričom prvá takáto aktualizácia bude uskutočnená po
Finančnom uzavretí;

(b) Každá takáto aktualizácia bude odzrkadľovať zmeny dohodnuté medzi
Koncesionárom a Verejným obstarávateľom a bude v súlade so Zmluvou.
Za každú takúto aktualizáciu zodpovedá Koncesionár a Verejný
obstarávateľ a/ alebo Nezávislý dozor ich preskúma v súlade s príslušnými
ustanoveniami Zmluvy;

(c) Úprava Jednotkovej platby bude platná len vtedy, ak príslušné zmeny boli
odsúhlasené Verejným obstarávateľom v súlade s príslušnými
ustanoveniami Zmluvy;

(d) Akékoľvek ďalšie zmeny v Jednotkovej platbe, ktoré je možné vykonať
v súlade s Koncesnou zmluvou, budú vypočítavané v súlade s princípmi
stanovenými vo vyššie uvedených ustanoveniach a všetky takéto ďalšie
zmeny budú vypočítavané úpravou Finančného modelu platného v danom
čase;

(e) Finančný model bude v každom období zohľadňovať aktuálnu hodnotu
Jednotkovej platby;

(f) Pri každej takejto zmene vykoná Koncesionár zmeny v kódovaní výlučne,
pokiaľ sú absolútne nevyhnutné a sú v súlade so všeobecne používanými
finančnými, matematickými a účtovnými postupmi;

(g) Koncesionár sa zaväzuje, že:

(i) Finančný model odráža Projekt tak, ako ho definuje táto Zmluva;

(ii) Finančný model uvádza výpočet skutočnej Miery návratnosti
Vlastného imania (Equity IRR) a nominálnej vnútornej miery
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návratnosti Projektu pred a po zdanení (nominal pre-tax/post-tax
Project IRR) v súlade s metodológiou použitou vo Finančnom
modeli platnom ku dňu uzavretia tejto Zmluvy; a

(iii) Koncesionár poskytne ku všetkým takýmto zmenám (či už sa
týkajú obsahu alebo kódovania) a ich dopadom náležité vysvetlenie
(v písomnej forme podľa požiadania Verejného obstarávateľa).

1.3 Koncesionár sa zaväzuje Verejnému obstarávateľovi doručiť aktualizáciu
Finančného modelu (článok 1.1(b) vyššie) v elektronickej forme, a to minimálne raz
za rok v súlade so Zmluvami o financovaní bez zbytočného odkladu, ale v každom
prípade najneskôr desať (10) Pracovných dní, odo dňa každej aktualizácie
Finančného modelu. Koncesionár potvrdzuje a zaväzuje sa, že:

(a) každá aktualizácia Finančného modelu bude vychádzať z posledného
platného Finančného modelu;

(b) každá aktualizácia Finančného modelu bude odrážať skutočnú finančnú
situáciu Koncesionára za uplynulý finančný rok Koncesionára (aktualizácia
ku koncu finančného roka Koncesionára) vrátane aktualizovaných
predpokladov odrážajúcich skutočné plnenie Projektu k danému dňu
a makroekonomické predpoklady ako sú inflácia alebo úrokové sadzby;

(c) každá aktualizácia Finančného modelu bude uvádzať výpočet skutočnej
vnútornej Miery návratnosti Vlastného imania (Equity IRR), nominálnej
vnútornej miery návratnosti Projektu pred a po zdanení (nominal pre-
tax/post-tax Project IRR) a iných relevantných pomerov v súlade
s metodológiou použitou vo Finančnom modeli platnom pri podpise
Zmluvy;

a

(d) plne zodpovedá za plnenie a spoľahlivosť Finančného modelu a nemôže
vykonávať  akékoľvek úpravy ceny na základe uplatneného výpočtu alebo
iných chýb vo Finančnom modeli, okrem výslovnej žiadosti Verejného
obstarávateľa.

1.4 Koncesionár poskytne ku všetkým aktualizáciám (či už sa týkajú obsahu alebo
kódovania) a ich dôsledkom náležité vysvetlenie (v písomnej forme a na požiadanie
Verejného obstarávateľa). Verejný obstarávateľ môže písomne požiadať, aby mu
Koncesionár poskytol ďalšie informácie, a to v rozsahu primeranom záujmom
a potrebám Verejného obstarávateľa.

1.5 Zmeny v kódovaní použitom vo Finančnom modeli možno vykonať, iba pokiaľ sú
absolútne nevyhnutné a sú v súlade so všeobecne používanými finančnými,
matematickými a účtovnými postupmi.

1.6 Pred uskutočnením každej aktualizácie Finančného modelu, z dôvodu uvedenom
v bode 1.1(a) vyššie, je Verejný obstarávateľ oprávnený požadovať vykonanie auditu
modelu, odrážajúceho plánovanú zmenu, renomovanou poradenskou spoločnosťou.
Náklady na audit modelu znáša Koncesionár. Koncesionár je však oprávnený
zohľadniť príslušné náklady v rámci prepočtu Jednotkovej platby.
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2. Všeobecné ustanovenia

2.1 Prevzatie alebo preskúmanie aktualizácie Finančného modelu Verejným
obstarávateľom alebo v jeho mene nepredstavuje odsúhlasenie alebo schválenie jeho
zmeny alebo aktualizácie a príslušných výsledkov a nepredstavuje ani vzdanie sa
práva prípadne upustenie od práv Verejného obstarávateľa alebo povinností
Koncesionára podľa tejto Zmluvy.

2.2 Pokiaľ je v zmysle ostatných podmienok tejto Zmluvy potrebný súhlas alebo
schválenie Verejného obstarávateľa za účelom vykonania aktualizácie Finančného
modelu, Koncesionár nevykoná žiadnu aktualizáciu alebo zmenu ani ich vykonanie
nepovolí, a v takom prípade sa má za to, že Finančný model nebol takouto
aktualizáciou alebo zmenou platne aktualizovaný alebo zmenený pokiaľ Verejný
obstarávateľ a/ alebo Nezávislý dozor neposkytne svoj písomný súhlas alebo
schválenie s aktualizáciou alebo zmenou v súlade s touto Zmluvou.



Príloha č. 14 ku Koncesnej zmluve
Priama zmluva1

TÁTO PRIAMA ZMLUVA (ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená dňa [●]

MEDZI:

(1) Slovenskou republikou – zastúpenou Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, za ktorú
koná [●] (ďalej len „Verejný obstarávateľ“);

(2) [●], spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri [●] pod č. [●], so sídlom [●], konajúca
ako medziveriteľský agent Veriteľov v zmysle Zmlúv o financovaní (ďalej len „Agent“);

(3) [●], spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri [●] pod č. [●], so sídlom [●], konajúca
ako zabezpečovací agent v svojom mene a v mene ostatných Zabezpečených strán
v zmysle Zabezpečovacích dokumentov (ďalej len „Zabezpečovací agent“); a

(4) [●], spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri [●] pod č. [●], so sídlom [●] (ďalej len
„Koncesionár“),

zmluvné strany uvedené v bodoch (1) až (4) vyššie sú ďalej v tejto Zmluve spoločne označované
ako „Zmluvné strany“.

PREAMBULA

(A) Verejný obstarávateľ udelil Koncesionárovi koncesiu v súlade s podmienkami Koncesnej
zmluvy.

(B) Veritelia sa dohodli na poskytnutí úverových zdrojov za účelom financovania Projektu za
podmienok uvedených v Zmluvách o financovaní.

(C) Odkladacou podmienkou poskytnutia úverových zdrojov zo strany Veriteľov je uzavretie
tejto Zmluvy Zmluvnými stranami.

(D) Zmluvné strany sa dohodli, že upravia svoje vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce
z ich vzájomných vzťahov s Koncesionárom v zmysle Koncesnej zmluvy a Zmlúv
o financovaní. Za týmto účelom uzatvárajú túto Zmluvu za nasledujúcich podmienok:

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:

1. Definície a výklad pojmov

1.1 Definície

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené niečo iné, majú slová s veľkým začiatočným
písmenom použité v tejto Zmluve význam, ako sú zadefinované v Koncesnej zmluve. V tejto
Zmluve ďalej:

„Akcionári“ majú význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

1 Prílohou č. 14 je Priama zmluva, ktorá bude uzavretá pred Finančným uzavretím medzi Verejným obstarávateľom, Agentom,
Zabezpečovacím agentom a Koncesionárom. Predložený návrh Priamej zmluvy môže byť predmetom zmien z dôvodov
súvisiacich so situáciou na finančných trhoch a Verejný obstarávateľ, Veritelia a Koncesionár sa na zmenách tohto návrhu
dohodnú pred Finančným uzavretím.. Vo všetkých ostatných bodoch bude Priama zmluva zodpovedať súčasnému zneniu návrhu.
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„Akcionárske zmluvy“ znamená akúkoľvek akcionársku zmluvu, zmluvu o upísaní
akcií alebo inú zmluvu uzavretú Akcionármi týkajúcu sa Projektu v súvislosti s (i)
Vlastným imaním; (ii) Podriadeným dlhom; a/alebo (iii) ich vzájomnými dojednaniami
vo vzťahu ku Koncesionárovi.

„Deň uplatnenia zabezpečenia“ znamená deň, kedy:

(a) Zabezpečovací agent vykoná akékoľvek kroky na výkon ktorýchkoľvek práv
vyplývajúcich zo Zabezpečovacích dokumentov v súlade s ich podmienkami
(inak ako vykonaním Zabezpečovacieho práva zo strany Akcionárov na účet
Zabezpečovacieho agenta (v mene Zabezpečených veriteľov) ohľadom ich
podielu v spoločnosti Koncesionára v súlade s článkom 4);

(b) požadovaný podiel Zabezpečených veriteľov v súlade so Zmluvami o financovaní
vydá Agentovi pokyn na výkon ktorýchkoľvek práv vyplývajúcich zo
Zabezpečovacích dokumentov (aj čiastočne) (iný ako pokyn na výkon
Zabezpečovacieho práva zo strany Akcionárov na účet Zabezpečovacieho agenta
v mene Zabezpečených veriteľov) ohľadom ich podielu v spoločnosti
Koncesionára v súlade s článkom 4); alebo

(c) bez toho, aby tým bolo dotknuté ustanovenie článku 3.4, je podaný akýkoľvek
Návrh voči Koncesionárovi.

„Deň splnenia“ znamená deň, kedy Koncesionár neodvolateľne a v plnom rozsahu splnil
všetky svoje záväzky podľa Zmlúv o financovaní.

„Deň ukončenia“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„Deň účinnosti zmluvy“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„Deň začatia“ znamená Deň účinnosti Koncesnej zmluvy.

„Holdingová spoločnosť“ znamená ovládajúcu osobu v zmysle § 66a slovenského
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom a účinnom znení.

„ICC“ znamená Medzinárodnú obchodnú komoru.

„Kolaudačné rozhodnutie“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„Kompenzácia v prípade ukončenia“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej
zmluvy.

„Koncesná zmluva“ znamená koncesnú zmluvu zo dňa [●] uzavretú medzi Verejným
obstarávateľom a Koncesionárom v aktuálnom znení.

„Lehota na nápravu“ znamená obdobie začínajúce dňom odsúhlasenia Plánu nápravy
alebo stanovenia Plánu nápravy Znalcom v súlade s článkom 9 a končiace skorším
z nasledujúcich dní:

(a) v deň  realizácie Plánu nápravy v súlade s jeho podmienkami; alebo

(b) v deň výskytu podstatného neplnenia Plánu nápravy dohodnutého v súlade
s článkom 9 alebo stanoveného Znalcom podľa článku 21.2 zo strany
Koncesionára,

za podmienky, že v každom prípade:
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(A) bez ohľadu na vyššie uvedené, Lehota na nápravu v každom
prípade skončí v Deň uplatnenia zabezpečenia, ktorý nastane pred
koncom tejto lehoty; a

(B) Lehota na nápravu skončí, ak sa Verejný obstarávateľ a Agent
dohodnú, že Plán nápravy nemožno úspešne realizovať v súlade
s jeho podmienkami.

„Navrhovaný náhradník“ má význam uvedený v článku 3.1.1.

„Návrh“ má význam uvedený v článku 9.1.2.

„Následný prevod“ má význam uvedený v článku 4.1.1 (b).

„Neobmedzené aktíva“ majú význam uvedený v článku 12.2.

„Nominovaná spoločnosť“ má význam uvedený v článku 4.1.1.

„Oznamovacia lehota“ znamená:

(a) lehotu začínajúcu dňom, kedy Verejný obstarávateľ obdrží Oznámenie Veriteľov
v súlade s článkom 8.2, a končiacu uplynutím stodvadsiatich (120) dní od tohto
okamihu; alebo

(b) lehotu začínajúcu dňom, kedy Agent obdrží Oznámenie Verejného obstarávateľa
v súlade s článkom 7.1, a končiacu uplynutím stodvadsiatich (120) dní od tohto
okamihu;

za podmienky, že v každom prípade:

(A) bez ohľadu na vyššie uvedené, Oznamovacia lehota v každom
prípade skončí v Deň uplatnenia zabezpečenia, ktorý nastane pred
uplynutím tejto lehoty;

(B) v prípade, že sa vyskytne Spor, ktorý sa postúpi Znalcovi na
rozhodnutie, a spor je takto postúpený pred skončením
Oznamovacej lehoty (bez ohľadu na tento odsek (B)), lehota sa
predlžuje do dňa pripadajúceho na dvadsiaty (20.) deň po vydaní
rozhodnutia Znalca v súvislosti s daným Sporom;

(C) Oznamovacia lehota skončí, ak a pokiaľ sa Verejný obstarávateľ
a Agent dohodnú na Pláne nápravy, alebo Znalec stanoví Plán
nápravy pred dňom, v ktorý by inak vypršala Oznamovacia lehota,
a na takýto Plán nápravy sa budú uplatňovať ustanovenia článku
10;

(D) Oznamovacia lehota skončí, pokiaľ sa Agent a Verejný
obstarávateľ dohodnú, že východiskové okolnosti, na základe
ktorých začala plynúť Oznamovacia lehota, nemožno na základe
Plánu nápravy napraviť alebo odstrániť;

(E) Oznamovacia lehota skončí, ak Agent konajúci v mene Veriteľov
doručí Verejnému obstarávateľovi oznámenie, že Veritelia nemôžu
súhlasiť alebo nesúhlasia s Plánom nápravy; a

(F) Oznamovacia lehota skončí v prípade, ak nastanú okolnosti
stanovené v článku 11.
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„Oznámenie Verejného obstarávateľa“ má význam uvedený v článku 7.1.

„Oznámenie Veriteľov“ má význam uvedený v článku 8.2.

„Plán nápravy“ má význam uvedený v článku 9.2.

„Poistné zmluvy pre prípad škody na majetku“ majú význam uvedený v prílohe č. 1
Koncesnej zmluvy.

„Porušenie podmienok úveru“ znamená ktorýkoľvek z Prípadov porušenia („Events of
Default“) (ako je tento pojem definovaný v Zmluvách o financovaní).

„Podriadený dlh“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„Porušenie zmluvy na strane Koncesionára“ má význam uvedený v Prílohe č. 1
Koncesnej zmluvy.

„Posledný možný termín vydania Kolaudačného rozhodnutia“ má význam uvedený
v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„Pracovný deň“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„Právny predpis“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„Proces verejného obstarávania“ znamená postupy upravené v príslušných Právnych
predpisoch (vrátane, nie však výlučne zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení), na základe ktorých
Verejný obstarávateľ alebo iný verejný obstarávateľ v Slovenskej republike udeľuje
platnú koncesiu za rovnakých alebo v podstate podobných podmienok, ako sú upravené
v Koncesnej zmluve.

„Projekt“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„Projektová cestná komunikácia“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej
zmluvy.

„Refinancovanie“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„Rozhodcovské konanie“ má význam uvedený v článku 21.3.

„Rozhodnutie Znalca“ znamená rozhodnutie Znalca podľa článku 21.2 a prílohy k tejto
Zmluve.

„Spor“ má význam uvedený v článku 9.5.

„Subdodávateľ“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„Tribunál“ má význam uvedený v článku 21.3.

„Ukončenie“ znamená ukončenie Koncesnej zmluvy v súlade s článkom 37 Koncesnej
zmluvy.

„Účet poistných plnení“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„Veritelia“ majú význam uvedený v Zmluvách o financovaní.

„Vhodný náhradný dodávateľ“ znamená spoločnosť riadne založenú a existujúcu
podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, právneho poriadku Anglicka a Walesu
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alebo akéhokoľvek iného členského štátu EU, odsúhlasenú Verejným obstarávateľom
(pričom takýto súhlas nemôže byť bezdôvodne odopretý ani zadržaný), ktorá:

(a) je spôsobilá na právne úkony a má právo stať sa zmluvnou stranou Akcionárskych
zmlúv a/alebo plniť povinnosti Akcionára podľa Akcionárskych zmlúv;

(b) má primeranú kvalifikáciu, skúsenosti, odbornú spôsobilosť a finančné
prostriedky (vrátane zmluvných finančných a technických zdrojov), ktoré sú
dostatočné na to, aby jej umožnili:

(i) plniť si povinnosti Akcionára podľa Akcionárskych zmlúv a

(ii) plniť alebo zabezpečiť plnenie záväzkov Koncesionára podľa Koncesnej
zmluvy; a

(c) a na ktorú neboli uvalené sankcie alebo embargo zo strany Spojených štátov
amerických, Európskej únie alebo akéhokoľvek členského štátu Európskej únie,
alebo ktorej akcie (všetky alebo ich časť), priamo alebo nepriamo nevlastní
subjekt, na ktorý boli uvalené sankcie alebo embargo zo strany Spojených štátov
amerických, Európskej únie alebo akéhokoľvek členského štátu Európskej únie.

„Vhodný náhradný Subdodávateľ“ znamená v súlade s článkom 4.1 Koncesnej
zmluvy, subjekt schválený Verejným obstarávateľom (pričom takýto súhlas nebude
bezdôvodne odmietnutý alebo zadržaný), ktorý má potrebné finančné, technické a právne
postavenie na to, aby bol schopný plniť svoje povinnosti podľa navrhovanej
subdodávateľskej zmluvy.

„Vlastné imanie“ má význam uvedený v Prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„Vyjadrenie“ má význam uvedený v Prílohe tejto Zmluvy.

„Výkon záložného práva“ má význam uvedený v článku 4.1.2(a).

„Výzva na nápravu“ má význam uvedený v článku 37.2.2 Koncesnej zmluvy.

„Zabezpečené strany“ majú význam uvedený v Zmluvách o financovaní.

„Zabezpečovacie dokumenty“ majú význam ako termín „Tranzakčné zabezpečovacie
dokumenty“ uvedený v Zmluvách o financovaní.

„Zabezpečenie“ má význam uvedený v Zmluvách o financovaní.

„Zabezpečovací prevod“ má význam uvedený v článku 4.1.1.

„Zmluvy o financovaní“ majú význam uvedený v prílohe č. 1 Koncesnej zmluvy.

„Znalec“ znamená osobu vymenovanú v súlade s článkom 21.2 a Prílohou k tejto
Zmluve.

„Žiadateľ“ má význam uvedený v Prílohe tejto Zmluvy.

„Žiadosť“ má význam uvedený v Prílohe tejto Zmluvy.

1.2 Výklad Zmluvy

Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, akýkoľvek odkaz v tejto Zmluve na:

1.2.1 výrazy v jednotnom čísle označujú aj výrazy v množnom čísle a naopak;
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1.2.2 každý z gramatických rodov označuje aj ostatné gramatické rody;

1.2.3 odkaz na akúkoľvek osobu (vrátane a bez obmedzenia Veriteľa alebo
Zabezpečenú stranu) zahŕňa aj všetkých právnych nástupcov,
nadobúdateľov a postupníkov podľa ich príslušných podielov;

1.2.4 odkaz na túto Zmluvu, akúkoľvek inú zmluvu alebo dokument je odkazom
na túto Zmluvu, prípadne inú zmluvu alebo dokument v znení ich
aktuálnych úprav, zmien a doplnkov;

1.2.5 odkazy na Právny predpis sú odkazmi na príslušný Právny predpis
v platnom a účinnom znení;

1.2.6 odkaz na článok a prílohu je odkazom na článok alebo prílohu tejto
Zmluvy; a

1.2.7 „zrušenie“, „likvidácia“, „správa“, „úpadok“ alebo „reorganizácia“
spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti a odkazy na „likvidátora“,
„postupníka“, „správcu“, „správcu konkurznej podstaty“,
„reštrukturalizačného správcu“ spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti
budú interpretované tak, že zahŕňajú všetky ekvivalentné alebo analogické
konania prípadne zástupcov v prípade úpadku alebo osoby ustanovené zo
zákona podľa jurisdikcie štátu založenia alebo vzniku spoločnosti alebo
obchodnej spoločnosti prípadne jurisdikcie, v rámci ktorej spoločnosť
alebo obchodná spoločnosť, prípadne zástupca v prípade úpadku alebo
osoba ustanovená zo zákona vykonáva svoju činnosť, vrátane bez
obmedzenia, žiadosti o likvidáciu, zrušenie, reorganizáciu, zánik, správu,
vyrovnanie, uspokojenie, ochranu alebo liberáciu dlžníkov.

1.3 Nadpisy

Nadpisy slúžia výlučne pre lepšiu orientáciu a neovplyvňujú výklad a znenie tejto
Zmluvy.

2. Účinnosť ustanovení tejto Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti každej zo zmluvných strán uvedené
v článku 3 až 11 (vrátane) a článku 16 (Zákaz započítania) sú účinné odo Dňa začatia (a
nie skôr).

3. Záväzky

3.1       Zmluvné strany sa dohodli nasledujúco:

3.1.1 počas Oznamovacej lehoty je na akúkoľvek výmenu Subdodávateľa podľa článku
4 Koncesnej zmluvy alebo výmenu Nezávislého dozoru podľa článku 16.2
Koncesnej zmluvy (ďalej len „Navrhovaný náhradník“) aj naďalej potrebný
predchádzajúci písomný súhlas Verejného obstarávateľa;

3.1.2 v súvislosti s akýmkoľvek Navrhovaným náhradníkom Agent poskytne alebo
zabezpečí, aby Koncesionár poskytol Verejnému obstarávateľovi:

(a) overené kópie posledných účtovných závierok Navrhovaného náhradníka
(a ak sú k dispozícii, tak účtovné závierky za posledné tri (3) finančné
roky);

(b) overenú kópiu zakladateľských dokumentov Navrhovaného náhradníka;
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(c) podrobné informácie o skúsenostiach Navrhovaného náhradníka
týkajúcich sa poskytnutých prác a služieb; a

(d) kópiu návrhu zmluvy s Navrhovaným náhradníkom pred jej uzavretím.

3.1.3 všetky poistné plnenia prijaté na základe Poistných zmlúv pre prípad škody na
majetku v súvislosti s Projektom budú:

(a) uhradené na Účet poistných plnení a

(b) použité na opravu alebo uvedenie Projektovej cestnej komunikácie do
pôvodného stavu v súlade s Koncesnou zmluvou;

3.1.4 táto Zmluva nemá vplyv na žiadnu povinnosť Koncesionára podľa Koncesnej
zmluvy (vrátane, avšak bez obmedzenia, článku 8.4 Koncesnej zmluvy) získať v
budúcnosti súhlas Verejného obstarávateľa so zmenou existujúcich Zmlúv
o financovaní alebo iných zmlúv súvisiacich s budúcim Refinancovaním; a

3.1.5 žiadne ustanovenie v tejto Zmluve neobmedzuje a ani ním nie sú inak dotknuté
práva Verejného obstarávateľa podľa článku 41 Koncesnej zmluvy.

3.2 Verejný obstarávateľ je povinný bez ohľadu na ustanovenia Koncesnej zmluvy:

3.2.1 po obdržaní písomného oznámenia od Agenta o výskyte Porušenia podmienok
úveru (toto oznámenie predstavuje pre Verejného obstarávateľa postačujúci
dôkaz len o záležitostiach v ňom uvedených) a až do ďalšieho oznámenia
Agenta uskutočniť akúkoľvek platbu súm, ktoré sa majú vyplatiť
Koncesionárovi podľa Koncesnej zmluvy, Zabezpečovaciemu agentovi na účet
určený na tento účel Zabezpečovacím agentom; a

3.2.2 po ukončení Koncesnej zmluvy a pred Dňom splnenia zaplatiť akúkoľvek
Kompenzáciu v prípade ukončenia alebo splátku akejkoľvek Kompenzácie
v prípade ukončenia splatnú Verejným obstarávateľom podľa Koncesnej
zmluvy Zabezpečovaciemu agentovi na účet určený na tento účel
Zabezpečovacím agentom.

3.3 Koncesionár súhlasí s tým, že akákoľvek platba uskutočnená v súlade s článkom 3.2
predstavuje úplné splnenie záväzku Verejného obstarávateľa vykonať platbu
Koncesionárovi v rozsahu, v akom sú peňažné prostriedky skutočne pripísané na účet
určený Zabezpečovacím agentom v zmysle článku 3.2.

3.4 [S výhradou podmienok tejto Zmluvy, Verejný obstarávateľ nepodá Návrh pred Dňom
splnenia (alebo ak skôr, pred dňom, kedy Agent udelí svoj písomný súhlas k vykonaniu
takéhoto úkonu na základe žiadosti Verejného obstarávateľa alebo inak).]2

3.5 [V súlade s § 408a Obchodného zákonníka Verejný obstarávateľ súhlasí s tým, aby boli
jeho pohľadávky a práva (ich časť alebo všetky) voči Koncesionárovi týkajúce sa
Projektu v prípade úpadku Koncesionára alebo v prípade jeho zrušenia s likvidáciou
alebo akýmkoľvek iným analogickým postupom uspokojené (formou uplatnenia nárokov
podľa Koncesnej zmluvy alebo inak) až po uspokojení pohľadávok alebo práv
Zabezpečovacieho agenta (vrátane pohľadávok a práv vyplývajúcich z jeho pozície ako
spoločného a neoddeliteľného veriteľa s ostatnými Zabezpečenými stranami.]3

2 Potvrdí slovenský právny poradca Veriteľov po sfinalizovaní dojednaní týkajúcich sa zabezpečenia.
3 Potvrdí slovenský právny poradca Veriteľov po sfinalizovaní dojednaní týkajúcich sa zabezpečenia.
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4. Prevod akcií  počas výkonu zabezpečovacích prostriedkov

4.1 Bez toho, aby boli dotknuté práva alebo nároky na nápravu Zabezpečených strán podľa
Zabezpečovacích dokumentov:

4.1.1 v prípade, že je na základe Zabezpečovacích dokumentov zriadený zabezpečovací
prevod akcií Koncesionára:

(a) s výhradou podmienok uvedených v Zabezpečovacích dokumentoch, po výskyte
Porušenia podmienok úveru a doručení Oznámenia veriteľov Zabezpečené strany
môžu (ak je to prípustné podľa Právnych predpisov a Zabezpečovacích
dokumentov) uplatniť zabezpečenie prevodom akcií Koncesionára z Akcionárov
na Zabezpečovacieho agenta vymenovaného podľa Zmlúv o financovaní alebo
nominovanú spoločnosť (ďalej len „Nominovaná spoločnosť“), ktorú v plnom
rozsahu vlastnia a kontrolujú Zabezpečené strany alebo Zabezpečovací agent a
ktorá spĺňa definíciu Vhodného náhradného dodávateľa (ďalej len
„Zabezpečovací prevod“); a

(b) s výhradou podmienok uvedených v Zabezpečovacích dokumentoch,
Zabezpečovací agent alebo Nominovaná spoločnosť môže (ak je to prípustné
podľa Právnych predpisov a Zabezpečovacích dokumentov) po výskyte Porušenia
podmienok úveru a doručení Oznámenia veriteľov a po prevode podľa článku
4.1.1 (a) vyššie previesť tie akcie Koncesionára, ktoré nadobudol(a) podľa článku
4.1.1 (a) (ďalej len „Následný prevod“) len na osobu spĺňajúcu definíciu
Vhodného náhradného dodávateľa; a

4.1.2 v prípade, že je na základe Zabezpečovacích dokumentov zriadené záložné právo
na akcie Koncesionára alebo akýkoľvek iný právny inštrument s podobným
účinkom na Koncesionára:

(a) s výhradou podmienok uvedených v Zabezpečovacích dokumentoch, po výskyte
Porušenia podmienok úveru a doručení Oznámenia veriteľov Zabezpečené strany
môžu (ak je to prípustné podľa Právnych predpisov a Zabezpečovacích
dokumentov) vykonať záložné právo prevodom akcií Koncesionára z Akcionárov
na osobu spĺňajúcu definíciu Vhodného náhradného dodávateľa (ďalej len
„Výkon záložného práva“); a

(b) Zabezpečené strany a Koncesionár zabezpečia, aby bola táto podmienka
povoľujúca prevod (v rozsahu, v akom je to prípustné podľa Právnych predpisov)
obsiahnutá v príslušnom Zabezpečovacom dokumente, avšak žiadne ustanovenie
v Zabezpečovacích dokumentoch nesmie pripustiť prevod akcií Koncesionára na
osobu, ktorá nie je Vhodným náhradným dodávateľom.

4.2 V súvislosti s akýmkoľvek navrhovaným Zabezpečovacím prevodom v prípade
Zabezpečovacieho prevodu na Nominovanú spoločnosť okrem Zabezpečovacieho agenta
alebo navrhovaným Následným prevodom alebo Výkonom záložného práva poskytne
Agent Verejnému obstarávateľovi také informácie, ktoré budú odôvodnene potrebné pre
Verejného obstarávateľa, aby sa rozhodol, či je navrhovaný nadobúdateľ Vhodným
náhradným dodávateľom, vrátane:

4.2.1 overenej kópie poslednej účtovnej závierky navrhovaného nadobúdateľa (a ak sú
k dispozícii, tak účtovné závierky za posledné tri (3) finančné roky), alebo v
prípade projektovej spoločnosti jej úvodnú súvahu a poslednú účtovnú závierku
jej Holdingovej spoločnosti (a ak sú k dispozícii, tak účtovné závierky jej
Holdingovej spoločnosti za tri (3) posledné finančné roky);
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4.2.2 overenej kópie zakladajúcich dokumentov navrhovaného nadobúdateľa;

4.2.3 dokumentov vo forme a s obsahom prijateľným pre Verejného obstarávateľa
preukazujúcich, že navrhovaný nadobúdateľ:

(a) spĺňa právne, finančno-ekonomické a technické kritériá a

(b) nie je subjektom, ktorý by mohol byť z akéhokoľvek dôvodu
diskvalifikovaný z účasti na Procese verejného obstarávania,

pokiaľ by sa mal Proces verejného obstarávania na Projekt opakovať.

4.2.4 podrobné informácie o skúsenostiach navrhovaného nadobúdateľa týkajúcich sa
poskytnutých prác a služieb alebo v prípade projektovej spoločnosti podrobné
informácie o finančných zdrojoch a odbornej spôsobilosti, ktorou disponuje,
s uvedením podrobností o prácach a službách vykonaných právnickými a/alebo
fyzickými osobami, ktoré zabezpečujú takúto odbornú spôsobilosť.

4.3 V prípade, že do dvadsiatich (20) Pracovných dní (po neskoršom z nasledujúcich): (i)
odo dňa doručenia oznámenia o Zabezpečovacom prevode alebo Následnom prevode
alebo Výkone záložného práva podľa článku 4.1, alebo (ii) odo dňa prijatia informácií
požadovaných podľa článku 4.2, Verejný obstarávateľ na takéto oznámenie neodpovie,
platí, že s prevodom alebo výkonom súhlasí.

5. Súhlas so zabezpečením

5.1 Verejný obstarávateľ bol oboznámený so Zabezpečením zriadeným k právam
Koncesionára podľa Koncesnej zmluvy a Zmluvy s nezávislým dozorom, poskytnutých v
prospech Zabezpečených strán a/alebo Zabezpečovacieho agenta podľa Zabezpečovacích
dokumentov a s týmito Zabezpečovacími právami súhlasí. Verejný obstarávateľ
potvrdzuje, že podľa jeho najlepšieho vedomia ku dňu uzavretia tejto Zmluvy neobdržal
žiadne oznámenie o zriadení iného Zabezpečenia k právam Koncesionára podľa
Koncesnej zmluvy alebo Zmluvy s nezávislým dozorom.

5.2 Zriadenie alebo udržiavanie zabezpečenia zriadeného v prospech Zabezpečených strán
a/alebo Zabezpečovacieho agenta k majetku Koncesionára v zmysle Zabezpečovacích
dokumentov nemá za následok vznik žiadnych dodatočných povinností Verejného
obstarávateľa, pokiaľ nie je v Koncesnej zmluve alebo tejto Zmluve uvedené niečo iné.

6. Porušenie zmluvy na strane Koncesionára

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje písomne informovať Agenta o  Porušení zmluvy na
strane Koncesionára bez zbytočného odkladu potom, ako sa o tom dozvie.

7. Oznámenie Verejného obstarávateľa

7.1 Ak sa Verejný obstarávateľ kedykoľvek rozhodne uplatniť svoje práva:

7.1.1 ukončiť Koncesnú zmluvu alebo uplatniť svoje práva podľa článku 37.2, 37.3
alebo 37.4 Koncesnej zmluvy; alebo

7.1.2 bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie článku 3.4, podať Návrh,

je povinný písomne vopred oznámiť Agentovi jeho zámer uplatniť práva (ďalej len
„Oznámenie Verejného obstarávateľa“).

7.2 Verejný obstarávateľ je v Oznámení Verejného obstarávateľa povinný uviesť:
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7.2.1 navrhovaný deň Ukončenia;

7.2.2 s primeranými podrobnosťami charakter a okolnosti údajného Porušenia zmluvy
na strane Koncesionára s odkazom na príslušné ustanovenia a články Koncesnej
zmluvy;

a najneskôr do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa doručenia prvého Oznámenia
Verejného obstarávateľa je Verejný obstarávateľ takisto povinný uviesť podrobnosti o:

7.2.3 všetkých sumách, ktoré Koncesionár dlží Verejnému obstarávateľovi podľa
Koncesnej zmluvy, a o všetkých ďalších záväzkoch alebo povinnostiach
Koncesionára, o ktorých má Verejný obstarávateľ vedomosť (na základe
vykonania primeraného zisťovania) v deň alebo pred dňom vydania Oznámenia
Verejného obstarávateľa, ktoré sú k tomuto dňu nezaplatené;

7.2.4 charaktere a výške akéhokoľvek peňažného nároku uplatneného Verejným
obstarávateľom voči Koncesionárovi podľa Koncesnej zmluvy, ktorý vznikol v
dôsledku alebo v súvislosti s Porušením zmluvy na strane Koncesionára
a v súvislosti s ktorým bolo doručené Oznámenie Verejného obstarávateľa, a to
v rozsahu, v akom o nich má Verejný obstarávateľ vedomosť (na základe
vykonania primeraného zisťovania); a

7.2.5 výške akéhokoľvek platobného záväzku Koncesionára voči Verejnému
obstarávateľovi, o ktorom sa Verejný obstarávateľ primerane domnieva, že jeho
splatnosť nastane počas príslušnej Oznamovacej lehoty (vrátane akejkoľvek
Lehoty na nápravu), a to v rozsahu, v akom o nich má Verejný obstarávateľ
vedomosť (na základe vykonania primeraného zisťovania).

7.3 Na požiadanie Agenta alebo Zabezpečovacieho agenta je Verejný obstarávateľ povinný
a podľa svojho vlastného uváženia Verejný obstarávateľ môže aktualizovať alebo upraviť
informácie poskytnuté podľa článkov 7.2.3, 7.2.4 a 7.2.5.

8. Povinnosti veriteľov a Oznámenie veriteľov

8.1 Agent je povinný oznámiť Verejnému obstarávateľovi bez zbytočného odkladu
akékoľvek Porušenie podmienok úveru, o ktorom sa dozvie.

8.2 Agent zašle písomné oznámenie (ďalej len „Oznámenie veriteľov“) Verejnému
obstarávateľovi kedykoľvek po tom, ako bude po výskyte Porušenia podmienok úveru
ktorýkoľvek Veriteľ oprávnený uplatniť nároky na nápravy podľa Zmlúv o financovaní
(bez ohľadu na to, či už bolo doručené Oznámenie Verejného obstarávateľa alebo nie).

8.3 Agent v Oznámení veriteľov poskytne úplné podrobné informácie o okolnostiach
a charaktere Porušenia podmienok úveru.

8.4 Agent predloží Verejnému obstarávateľovi písomné oznámenie o tom, že sa vyskytol
Deň uplatnenia zabezpečenia, zároveň s konaním, pokynom alebo Návrhom, v dôsledku
ktorých nastal Deň uplatnenia zabezpečenia, a o vzniku akejkoľvek udalosti alebo
o úkonoch vykonaných podľa článku 4.

8.5 V prípade, že Agent doručí Oznámenie veriteľov, Verejný obstarávateľ poskytne
Agentovi rovnaké informácie, ktoré sú uvedené v článkoch 7.2.3 až 7.2.5 vyššie.

9. Oznamovacia lehota

9.1 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že:
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9.1.1 neukončí Koncesnú zmluvu podľa článku 37.2 alebo 37.3  Koncesnej zmluvy;
alebo

9.1.2 bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie článku 3.4, nepredloží návrh na výkon
nútenej správy, návrh na zrušenie, návrh na začatie konkurzného konania, návrh
na začatie reštrukturalizačného konania, návrh na likvidáciu alebo akúkoľvek
podobnú procedúru vo vzťahu ku Koncesionárovi (ďalej len „Návrh“),

pred uplynutím Oznamovacej lehoty, za predpokladu, že takýto záväzok nebráni
Verejnému obstarávateľovi vykonať úkony, ktoré sú podľa článku 11 povolené.

9.2 Počas akejkoľvek Oznamovacej lehoty sú Verejný obstarávateľ a Agent povinní
spolupracovať tak, aby spoločne vypracovali prijateľný plán nápravy, v ktorom bude
uvedený navrhovaný spôsob nápravy okolností vedúcich k zaslaniu Oznámenia
Verejného obstarávateľa alebo Oznámenia veriteľov a ktoré sa v nich uvádzajú (ďalej len
„Plán nápravy“). Agent predloží Verejnému obstarávateľovi návrh Plánu nápravy do
šesťdesiatich (60) Pracovných dní od začatia plynutia Oznamovacej lehoty. Tento návrh
Plánu nápravy bude podrobne uvádzať navrhovaný časový harmonogram jeho
implementácie a musí obsahovať:

9.2.1 všetky potrebné kroky, opatrenia a ustanovenia, ktoré je potrebné vykonať, aby
bola zabezpečená priebežná a nepretržitá výstavba a/alebo rekonštrukčné práce a
budúce pokračovanie Projektovej cestnej komunikácie alebo jej pokračujúca a
neprerušená súčasná alebo budúca prevádzka alebo údržba, podľa okolností, a to
kedykoľvek v súlade s ustanoveniami Koncesnej zmluvy; a

9.2.2 záväzok zaplatiť všetky sumy najneskôr v Pracovný deň pripadajúci na posledný
deň Oznamovacej lehoty alebo na deň bezprostredne nasledujúci po poslednom
dni Oznamovacej lehoty:

(a) špecifikované v Oznámení Verejného obstarávateľa podľa článku 7.2,
ktoré môžu byť aktualizované v súlade s článkom 7.3; a

(b) sumy, ktoré sa stanú splatné počas Oznamovacej lehoty (vrátane
akejkoľvek Lehoty na nápravu).

9.2.3 všetky opatrenia, ktoré je potrebné prijať na odstránenie príčiny alebo zmiernenie
dôsledkov udalosti, ktorá viedla k Oznámeniu Verejného obstarávateľa alebo
Oznámeniu veriteľov spolu s odhadom technickej stránky Prác;

9.2.4 prehľad odhadovaných finančných prostriedkov potrebných na realizáciu Plánu
nápravy (a spôsob, akým majú byť poskytnuté) a na splnenie súčasných
povinností vyplývajúcich z Koncesnej zmluvy;

9.2.5 podrobné informácie o všetkých vymáhateľných sumách, ktoré Verejný
obstarávateľ dlhuje Koncesionárovi, a o všetkých ostatných nesplnených
povinnostiach na strane Verejného obstarávateľa podľa Koncesnej zmluvy;

9.2.6 všetky ďalšie záležitosti, o ktorých sa Verejný obstarávateľ a Agent odôvodnene
dohodnú, že budú uvedené v Pláne nápravy; a

9.2.7 trvanie Lehoty na nápravu.

9.3 V prípade, že dôjde k Porušeniu podmienok úveru alebo Porušeniu zmluvy na strane
Koncesionára pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia, Posledný možný termín vydania
Kolaudačného rozhodnutia možno posunúť a stanoviť nové dátumy v súlade a podľa
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dátumov uvedených v dohodnutom Pláne nápravy, za podmienky, že nové dátumy
v žiadnom prípade neprekročia viac ako dvanásť (12) mesiacov od pôvodných dátumov.

9.4 V prípade, že dôjde k Porušeniu podmienok úveru alebo Porušeniu zmluvy na strane
Koncesionára po vydaní Kolaudačného rozhodnutia, Lehota na nápravu bude maximálne
šesť (6) mesiacov, pokiaľ Agent nepreukáže, že lehota šiestich (6) mesiacov je
neprimerane krátka na dokončenie realizácie Plánu nápravy.

9.5 Pokiaľ Verejný obstarávateľ a Agent nie sú schopní sa dohodnúť na prijateľnom Pláne
nápravy, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže predložiť spor vyplývajúci z vytvorenia
Plánu nápravy (ďalej len „Spor“) Znalcovi v súlade s článkom 21.2.

9.6 Na účely článku 9.2 Verejný obstarávateľ súhlasí s tým, že neodoprie svoj súhlas
s výmenou Subdodávateľa navrhnutého v návrhu Plánu nápravy, s výnimkou prípadu, že
navrhovaný nový Subdodávateľ nespĺňa definíciu Vhodného náhradného subdodávateľa,
alebo  podmienky navrhovanej novej Subdodávateľskej zmluvy nespĺňajú podmienky
uvedené v článku 4 Koncesnej zmluvy.

9.7 Verejný obstarávateľ prerokuje s Agentom do desiatich (10) Pracovných dní od prijatia
návrhu uvedeného v článku 9.2:

9.7.1. návrh Plánu nápravy;

9.7.2. všetky ostatné záležitosti, o ktorých sú Verejný obstarávateľ a Agent presvedčení,
že musia byť uvedené v Pláne nápravy; a

9.7.3. ak to bude relevantné, vymenovanie odborníkov, ktorí im pomôžu
s vypracovaním Plánu nápravy.

Tieto rokovania musia byť ukončené do dvadsiatich piatich (25) Pracovných dní.

9.8 V prípade požiadavky je Koncesionár povinný poskytnúť plnú súčinnosť pri vypracovaní
a dokončení Plán nápravy.

9.9 Agent predloží konečný návrh Plánu nápravy Verejnému obstarávateľovi na schválenie
do dvadsiatich (20) Pracovných dní od ukončenia rokovaní podľa článku 9.7.

9.10 Verejný obstarávateľ je povinný oznámiť Agentovi, že Plán nápravy schválil do
dvadsiatich (20) Pracovných dní od jeho doručenia. Verejný obstarávateľ je oprávnený
neschváliť Plán nápravy len v prípade, že je z vecného hľadiska nepresný, alebo má
primerané dôvody sa domnievať, že podmienky vyššie uvedeného článku 9.6 nie sú
splnené tak, aby bolo možné Práce dokončiť, a inak splniť povinnosti Koncesionára
podľa Koncesnej zmluvy. Plán nápravy sa po jeho schválení bude považovať za prijatý v
deň jeho schválenia.

9.11 Ak Verejný obstarávateľ neoznámi Agentovi, či Plán nápravy schválil v rámci lehoty
uvedenej v článku 9.10 vyššie, má sa za to, že Verejný obstarávateľ Plán nápravy
schválil.

9.12 Schválenie Plánu nápravy Verejným obstarávateľom:

9.12.1. nepredstavuje súhlas s akýmkoľvek ďalším záväzkom alebo povinnosťou na
strane Verejného obstarávateľa v súvislosti s Projektom a

9.12.2. nemá žiadny vplyv na povinnosti Koncesionára vyplývajúce z Koncesnej zmluvy
a/alebo tejto Zmluvy, pokiaľ sa Plán nápravy výslovne neodchyľuje od Koncesnej
zmluvy, pričom takéto odchýlenie v súvislosti s Projektom bude podrobne
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dohodnuté medzi Zmluvnými stranami podľa ustanovení článku 57 Koncesnej
zmluvy.

10. Lehota na nápravu a pozastavenie započítania udelených Pokutových bodov

10.1 Odo dňa, kedy dôjde k schváleniu Plánu nápravy v zmysle článku 9.2, alebo ho stanoví
Znalec v zmysle článku 21.2, a počas Lehoty na nápravu bude Koncesionár pokračovať
v plnení svojich povinností podľa Koncesnej zmluvy a bude dodržiavať Plán obnovy.

10.2 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že:

10.2.1 neukončí Koncesnú zmluvu, alebo nevykoná akékoľvek práva podľa článku 37
Koncesnej zmluvy; alebo

10.2.2 bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie článku 3.4, nepredloží Návrh,

pred uplynutím Lehoty na nápravu, za podmienky, že takýto záväzok nebráni
Verejnému obstarávateľovi vykonať kroky, ktoré sú povolené podľa článku 11 tejto
Zmluvy.

10.3 V období od momentu, kedy došlo k schváleniu Plánu nápravy, alebo od momentu jeho
stanovenia, počas ktorého je tento Plán nápravy dodržiavaný a po úspešnej realizácii
Plánu nápravy, sa Pokutové body, ktoré boli udelené podľa Prílohy č. 9 Koncesnej
zmluvy (Požiadavky Verejného obstarávateľa na Služby) pred začatím plynutia
Oznamovacej lehoty, neberú počas Oznamovacej lehoty alebo Lehoty na nápravu do
úvahy, budú sa však brať do úvahy po skončení Oznamovacej lehoty alebo Lehoty na
nápravu.

11. Zachovanie a obnova prostriedkov nápravy

11.1 Verejný obstarávateľ môže Koncesnú zmluvu ukončiť v prípade, že dôvodom na
vydanie Oznámenia Verejného obstarávateľa bolo Porušenie zmluvy na strane
Koncesionára a (i) v deň ukončenia zmluvy dôvody uvedené v Oznámení Verejného
obstarávateľa, v dôsledku ktorých bolo oznámenie podané, pretrvávajú, neboli
napravené a ani sa ich príslušná Zmluvná strana nevzdala, a (ii) Verejný obstarávateľ
a Agent sa nedohodli na žiadnom Pláne nápravy v súlade s článkom 9.5 a Plán nápravy
ani nestanovil Znalec podľa článku 21.2.

11.2 Verejný obstarávateľ môže ukončiť Koncesnú zmluvu, uplatniť si svoje práva
vyplývajúce z Koncesnej zmluvy a/alebo predložiť Návrh kedykoľvek:

11.2.1 na základe Porušenia zmluvy na strane Koncesionára, ku ktorému došlo počas
Oznamovacej lehoty alebo Lehoty na nápravu, iného ako toho, v dôsledku
ktorého začala plynúť Oznamovacia lehota alebo Lehota na nápravu, v súlade
s podmienkami Koncesnej zmluvy; a

11.2.2 po uplynutí Lehoty na nápravu, pokiaľ Plán nápravy nebol v danom čase
realizovaný v súlade s jeho podmienkami.

11.3 Bez ohľadu na články 9.1 a 10.2 môže Verejný obstarávateľ ukončiť Koncesnú zmluvu
alebo si uplatniť akékoľvek svoje práva podľa článku 37 Koncesnej zmluvy a/alebo
predložiť Návrh kedykoľvek v prípade, že:

11.3.1 akákoľvek suma uvedená v článku 7.2 alebo 7.3 vyššie nebude Verejnému
obstarávateľovi uhradená v deň alebo pred požadovaným dňom; alebo
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11.3.2 suma uvedená v článku 7.2.5 vyššie nebude uhradená najneskôr v Pracovný deň
pripadajúci na posledný deň Oznamovacej lehoty alebo akejkoľvek Lehoty na
nápravu alebo na deň bezprostredne nasledujúci po poslednom dni Oznamovacej
lehoty alebo akejkoľvek Lehoty na nápravu;

11.3.3 následne nastane splatnosť súm, o ktorých Verejný obstarávateľ nemal vedomosť
(s vykonaním primeraného zisťovania) v čase Oznámenia Verejného
obstarávateľa, resp. ktoré neboli známe v čase predloženia Plánu nápravy, a tieto
sumy nebudú zaplatené najneskôr do:

(a) do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa oznámenia záväzku zaplatiť
tieto sumy Agentovi;

(b) do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa, v ktorý nastane splatnosť
záväzku na zaplatenie týchto súm;

(c) posledného dňa Oznamovacej lehoty,

podľa toho, ktorý z nich nastane neskôr.

11.3.4 počas Oznamovacej lehoty alebo Lehoty na nápravu sa vyskytnú dôvody v súlade
s Koncesnou zmluvou.

11.4 Verejný obstarávateľ neukončí Koncesnú zmluvu počas Oznamovacej lehoty alebo
akejkoľvek Lehoty na nápravu z dôvodu:

11.4.1 že Agent doručí Oznámenie veriteľov alebo vykoná akékoľvek zabezpečovacie
právo podľa akéhokoľvek Zabezpečovacieho dokumentu vrátane akéhokoľvek
úkonu vykonaného podľa článku 4 tejto Zmluvy, alebo

11.4.2 ktorý nastal pred začatím Oznamovacej lehoty, o ktorom mal Verejný
obstarávateľ vedomosť (s vykonaním primeraného zisťovania) bez ohľadu na to,
či tento dôvod pretrváva, s výnimkou prípadu, že:

(a) dôvod nastal pred dňom vydania Kolaudačného rozhodnutia a takéto
Kolaudačné rozhodnutie nebude vydané do Posledného možného termínu
vydania Kolaudačného rozhodnutia, pričom v súvislosti s nimi môžu byť
stanovené nové dátumy v súlade s článkom 9.3 tejto Zmluvy;

(b) dôvod nastal po dni vydania Kolaudačného rozhodnutia a Agent ani
Koncesionár nevynaložia primerané úsilie (vrátane realizácie Plánu
nápravy), aby napravili akéhokoľvek porušenie Koncesnej zmluvy, ktoré:

(i) vzniklo pred Oznamovacou lehotou a

(ii) ktoré pretrváva (pričom ho je možné napraviť) a

(iii) ktoré by oprávňovalo Verejného obstarávateľa ukončiť Koncesnú
zmluvu, alebo

(c) dôvod (bez ohľadu na to, kedy nastal po prvý krát) mal za následok vznik
práva na ukončenie Koncesnej zmluvy až po začatí Oznamovacej lehoty,
alebo

11.4.3 ktorý vznikol výlučne vo vzťahu ku Koncesionárovi.
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12. Rôzne ustanovenia

12.1 S výhradou ustanovení o nadobudnutí účinnosti uvedených v článku 2, táto Zmluva
nadobúda účinnosť v deň jej podpisu a bude účinná a platná až do Dňa splnenia.

12.2 V Deň ukončenia Zabezpečovací agent konajúci v mene Zabezpečených strán súhlasí s
tým, že bez ohľadu na podmienky Koncesnej zmluvy a Zabezpečovacích dokumentov,
bude môcť Verejný obstarávateľ uplatniť svoje právo previesť na seba alebo svoju
nominovanú spoločnosť akékoľvek aktíva (alebo môže postúpiť na seba alebo svoju
nominovanú spoločnosť zabezpečenie ohľadom akýchkoľvek aktív), ktoré môže Verejný
obstarávateľ, jeho nominovaná spoločnosť alebo náhradný nástupca koncesionára na
dodanie projektu po ukončení Koncesnej zmluvy požadovať (ďalej len „Neobmedzené
aktíva“). V Deň ukončenia alebo po Dni ukončenia Zabezpečovací agent neuplatní a ani
sa nebude domáhať výkonu akýchkoľvek práv a v deň alebo pred dňom, kedy dôjde
k prevodu akýchkoľvek Neobmedzených aktív na Verejného obstarávateľa alebo jeho
nominovanú spoločnosť, uvoľní svoje zabezpečenie k týmto Neobmedzeným aktívam.

12.3 V deň, keď nastane Dátum uplynutia, Zabezpečovací agent konajúci v mene
Zabezpečených strán uvoľní alebo postúpi na Verejného obstarávateľa alebo jeho
nominovanú spoločnosť akékoľvek zabezpečenie k akýmkoľvek Neobmedzeným
aktívam poskytnuté v jeho prospech, ktoré predtým nebolo uvoľnené, postúpené alebo
prevedené na Verejného obstarávateľa alebo jeho nominovanú spoločnosť.

12.4 V Deň splnenia Zabezpečovací agent konajúci v mene Zabezpečených strán uvoľní alebo
postúpi na Verejného obstarávateľa alebo jeho nominanta akékoľvek zabezpečenie k
akýmkoľvek aktívam poskytnuté v jeho prospech, ktoré predtým nebolo uvoľnené,
postúpené alebo prevedené na Verejného obstarávateľa alebo jeho nominanta, a táto
Zmluva bude ukončená v plnom rozsahu.

12.5 Koncesionár je Zmluvnou stranou tejto Zmluvy a berie na vedomie a súhlasí s
dojednaniami v nej uvedenými a zaväzuje sa vždy dodržiavať ustanovenia tejto Zmluvy
a vyhlasuje, že nevykoná nič a neopomenie vykonať nič, čo by zabránilo, alebo by malo
vplyv na výkon práv ostatných Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy. Aby sa predišlo
pochybnostiam, Koncesionár berie na vedomie, že uzatvorenie tejto Zmluvy nemá vplyv
na riadny a včasný výkon jeho povinností podľa Koncesnej zmluvy.

12.6 Všetky náklady a výdavky vzniknuté v súvislosti s prípravou, uplatňovaním alebo
vykonateľnosťou tejto Zmluvy znáša Koncesionár.

12.7 Bez ohľadu na článok 1.5 Koncesnej zmluvy platí, že v prípade rozporu alebo nesúladu
medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a Koncesnej zmluvy, majú prednosť ustanovenia tejto
Zmluvy.

13. Zákaz postúpenia

13.1 Pokiaľ sa v tejto Zmluve výslovne neuvádza inak, nemá žiadna zo Zmluvných strán
právo postúpiť alebo previesť akúkoľvek časť svojich príslušných práv alebo povinností
podľa tejto Zmluvy.

13.2 Agent a Zabezpečovací agent môžu postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti
podľa tejto Zmluvy na nástupcu Agenta alebo Zabezpečovacieho agenta (podľa situácie)
vymenovaného v súlade s príslušnými Zmluvami o financovaní bez súhlasu ostatných
Zmluvných strán tejto Zmluvy.
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14. Zákaz vzdania sa práva

Nevykonanie alebo omeškanie s vykonaním práva niektorej zo Zmluvných strán podľa
tejto Zmluvy nepredstavuje vzdanie sa daného práva a neovplyvňuje budúci výkon práv
alebo nárokov na nápravu danej Zmluvnej strany podľa tejto Zmluvy. Práva a nároky na
nápravu podľa tejto Zmluvy možno vykonať tak často, ako je to potrebné, a práva
a prostriedky sú kumulatívne a nevylučujú žiadne zákonom stanovené práva a opravné
prostriedky.

15. Vyhotovenia

Túto Zmluvu možno uzavrieť v akomkoľvek počte vyhotovení, pričom každé z nich
predstavuje jeden a ten istý dokument.

16. Zákaz započítania

Všetky sumy splatné podľa tejto Zmluvy musia byť uhradené bez započítania alebo
zrážok.

17. Oznámenia

17.1 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, všetky oznámenia alebo ostatná
komunikácia, ktorá je vyžadovaná alebo povolená podľa tejto Zmluvy, musí mať
písomnú formu a je dostačujúce, ak je doručená osobne alebo zaslaná doporučenou
poštou alebo faxom na adresy uvedené nižšie:

17.1.1 v prípade Verejného obstarávateľa:

Adresa: [●]

do pozornosti: [●]

č. faxu: [●]

17.1.2 v prípade Koncesionára:

Adresa: [●]

do pozornosti: [●]

č. faxu: [●]

17.1.3 v prípade Agenta:

Adresa: [●]

do pozornosti: [●]

č. faxu: [●]
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17.1.4 v prípade Zabezpečovacieho agenta:

Adresa: [●]

do pozornosti: [●]

č. faxu: [●]

17.2 Každé oznámenie sa vyhotoví v anglickom jazyku a považuje sa za doručené jeho
prijatím.

17.3 Každá zo Zmluvných strán môže písomným oznámením zaslaným aspoň pätnásť (15) dní
vopred oznámiť druhej Zmluvnej strane zmenu adresy a/alebo iných vyššie uvedených
kontaktných údajov, na ktorú má byť takéto oznámenie a komunikácia doručená alebo
zaslaná poštou.

18. Čiastočná neplatnosť

Pokiaľ sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane nezákonným, neplatným alebo
nevymáhateľným podľa akéhokoľvek zákona akejkoľvek jurisdikcie, nebude tým
dotknutá ani oslabená zákonnosť, platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení,
ani tým nebude dotknutá alebo oslabená zákonnosť, platnosť alebo vymáhateľnosť tohto
ustanovenia podľa akéhokoľvek zákona akejkoľvek inej jurisdikcie.

19. Zmeny

Zmeny a dodatky tejto Zmluvy budú mať písomnú formu.

20. Následok porušenia

20.1 Bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek práva, ktoré Zmluvná strana inak môže mať,
v dôsledku porušenia tejto Zmluvy nevzniká právo ukončiť Koncesnú zmluvu.

21. Rozhodné právo, Rozhodnutie Znalca a Rozhodcovské konanie

Rozhodné právo

21.1 Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. Zmluva vrátane dohody
o rozhodcovskom konaní podľa článku 21.3 a všetkých nezmluvných povinností sa riadi
právnymi predpismi Slovenskej republiky. Verzia v anglickom jazyku bude Agentovi k
dispozícii len na informatívne účely.

Rozhodnutie Znalca

21.2 Akýkoľvek spor týkajúci sa podmienok akéhokoľvek navrhovaného Plánu nápravy bude
postúpený Znalcovi v súlade s Prílohou k tejto Zmluve, ktorý o ňom s konečnou
platnosťou rozhodne. Znalec bude vymenovaný a svoje rozhodnutie vydá v súlade
s Prílohou k tejto Zmluve. Znalec je oprávnený rozhodnúť, že východiskové okolnosti,
ktoré viedli k Oznamovacej lehote, nemožno podľa Plánu nápravy napraviť alebo
odstrániť.

Rozhodcovské konanie

21.3 Okrem akéhokoľvek sporu postúpeného Znalcovi v súlade s článkom 21.2 je ktorákoľvek
Zmluvná strana oprávnená postúpiť spor na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní podľa
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Pravidiel rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory. Akékoľvek
rozhodcovské konanie začaté podľa tohto článku 21.3 (ďalej len „Rozhodcovské
konanie“) bude viesť rozhodcovský tribunál, ktorý bude pozostávať z troch rozhodcov
(ďalej len „Tribunál“), pričom jedného rozhodcu navrhne Verejný obstarávateľ, jedného
rozhodcu navrhne Agent a tretieho rozhodcu, ktorý bude predsedom Tribunálu,
vymenujú títo dvaja rozhodcovia. Rozhodnutie Tribunálu bude konečné, záväzné
a nebude sa proti nemu možné odvolať.

21.4 Miestom rozhodcovského konania bude Viedeň a bude vedené v anglickom jazyku.

21.5 Tribunál bude rozhodovať na základe podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

21.6 Tribunál je oprávnený v rozsahu prebiehajúceho sporu prijať rozhodnutia o predbežných
opatreniach.

NA DÔKAZ toho bola táto Zmluva uzatvorená v deň a rok uvedený vyššie.
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Príloha

Rozhodnutie Znalca

1. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán (ďalej len „Žiadateľ“) môže písomne požiadať ICC
o ustanovenie Znalca za účelom vyriešenia sporu týkajúceho sa Plánu nápravy (ďalej
len „Žiadosť“), pričom k Žiadosti priloží kópiu tejto Zmluvy a stručné vyhlásenie
s popisom charakteru a okolností sporu a uvedie všetky záležitosti, na ktoré si Žiadateľ
želá upozorniť ICC za účelom výberu Znalca, s tým, že súčasne zašle kópiu Žiadosti aj
ostatným Zmluvným stranám.

2. Do siedmych (7) dní odo dňa doručenia Žiadosti zašlú ostatné Zmluvné strany ICC
spolu s kópiou Žiadateľovi vyjadrenie k všetkým skutočnostiam, ktoré Žiadateľ uviedol
v Žiadosti (ďalej len „Vyjadrenie“).

3. ICC vynaloží všetko úsilie na to, aby čo najskôr, najneskôr však do štrnástich (14) dní
odo dňa doručenia Vyjadrenia Znalca vymenoval.

4. Pred vymenovaním musí Znalec:

4.1 poskytnúť ICC písomný životopis obsahujúci jeho minulé a súčasné pracovné
pozície;

4.2 písomne súhlasiť s odmenou stanovenou vo forme hodinovej sadzby
prijateľnou pre Zmluvné strany a

4.3 podpísať vyhlásenie o tom, že nemá vedomosť o žiadnych okolnostiach, ktoré
by mohli spôsobiť oprávnené pochybnosti v súvislosti s jeho nezávislosťou a
nestrannosťou.

5. V prípade, že sa v období odo dňa vyhlásenia podľa článku 4.3 tejto Prílohy do dňa
vydania Rozhodnutia Znalca vyskytnú okolnosti uvedené v predmetnom článku , Znalec
je povinný oznámiť túto skutočnosť ICC a Zmluvným stranám.

6. Znalec môže použiť také postupy a vypracovať Rozhodnutia Znalca takým spôsobom,
ktorý bude považovať za vhodný.

7. Úlohou Znalca je vystupovať ako znalec, a nie ako rozhodca.

8. Znalec vynaloží všetko úsilie na to, aby svoje stanovisko vydal do tridsiatich (30) dní odo
dňa jeho vymenovania, alebo čo najskôr, ako je to možné po uplynutí tejto lehoty.

9. Rozhodnutie Znalca (pokiaľ Zmluvné strany nepreukážu podvodné konanie alebo zjavné
pochybenie) je pre Zmluvné strany konečné a záväzné.

10. Náklady na Znalca bude znášať tá Zmluvná strana, ktorú určí Znalec.
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PODPISOVÁ STRANA

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

AGENT

ZABEZPEČOVACÍ AGENT

KONCESIONÁR



Príloha č. 15 ku Koncesnej zmluve
Dokumenty projektu a Zmluvy o financovaní

(i) Táto príloha zatiaľ nie je vypracovaná - táto príloha vyplynie zo súťažného dialógu, t.j. bude
doplnená po súťažnom dialógu
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Príloha č. 16 ku Koncesnej zmluve
Požadované poistenie

1. Koncesionár je povinný zabezpečiť, aby poistné zmluvy uvedené v bodoch 3, 5, 6, 7,
9 a 10 uvádzali Koncesionára, Verejného obstarávateľa, Veriteľov, Subdodávateľa
stavby a Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby ako poistené osoby.
Koncesionár je tiež povinný zabezpečiť, aby s výnimkou poistných súm a limitov
poistného plnenia, poistná zmluva fungovala tak, ako keby išlo o samostatné poistné
zmluvy pre každého z poistených.

2. Koncesionár je povinný zabezpečiť, aby poistné zmluvy uvedené v bodoch 4 a 8
uvádzali Koncesionára a Veriteľov ako poistených.

Potrebné poistenia počas Doby výstavby

3. Poistenie všetkých rizík spojených s výstavbou (All Risks Insurance)

Všetky riziká škody na majetku alebo škody na trvalých stavbách, dočasných
stavbách, a/alebo akýchkoľvek dielach vyhotovených v rámci obnovovacích prác,
ktoré tvoria súčasť Prác a na zariadeniach alebo materiáloch nachádzajúcich sa na
Stavenisku, ktoré sa majú zabudovať do výsledných stavebných prác alebo sa majú
použiť pri takýchto prácach.

Minimálne poistné krytie musí zodpovedať výmene celej hodnoty príslušných prác a
akýchkoľvek materiálov spojených s príslušnými prácami alebo použitých pri
výstavbe plus rezervu pre potrebné rozšírenie.

Maximálna spoluúčasť: 250 000 € za každý jednotlivý výskyt.

4. Poistenie zvýšených nákladov a straty výnosov v dôsledku omeškania s otvorením

Všetky straty výnosov a zvýšené náklady na práce vzniknuté v dôsledku omeškania
pri výkone Prác z dôvodu škody na majetku poistenej Poistením všetkých rizík.

Minimálne poistné krytie musí zodpovedať čiastke adekvátnej vyššie uvedeným
položkám zvýšenej o inflačnú rezervu na obdobie trvania obnovovacích prác.

Maximálna spoluúčasť: 60 dní pri každom jednotlivom výskyte.

5. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám

Zodpovednosť za škodu spôsobenú Prácami pre prípad smrti alebo úrazu vrátane
ochorenia alebo choroby, škody alebo straty majetku, poškodenia alebo obmedzenie
práva vo vzťahu k užívaniu vzduchu, svetla a vody alebo škody v dôsledku
prerušenia premávky, nepovoleného prechodu, straty pohody alebo zničenia majetku,
vrátane majetku Verejného obstarávateľa tak ako, keby bol majetkom tretej osoby.
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Minimálne 50 000 000 € za každú jednotlivú škodu alebo sériu škôd vyplývajúcich
z rovnakej udalosti, avšak súhrnne v súvislosti s náhlym a náhodným znečistením
a zodpovednosťou za výrobok.

Maximálna spoluúčasť: 50 000 € za každý jednotlivý výskyt.

6. Zodpovednosť za životné prostredie

Poistenie právnej zodpovednosti za stratu v dôsledku znečistenia spôsobeného alebo
zhoršeného počas prevádzkovania v rámci doby poistenia. Takáto strata zahŕňa
nároky tretích strán v súvislosti s poškodením zdravia a škodou na majetku, nákladmi
na vyčistenie (vrátane tých, ktoré boli vynaložené regulačnými agentúrami) a
nákladmi právneho zastúpenia.

Limit: nie menej ako 5 000 000 € za výskyt a 10 000 000 € súhrnne.

Maximálna spoluúčasť: 20 000 € za každý jednotlivý výskyt.

Potrebné poistenia počas Doby prevádzky

Pokiaľ určité poistné sumy a maximálne spoluúčasti sú označené ako “(indexované v súlade
s článkom 1.3)”, uvedené sumy budú indexované v súlade s aplikovateľnými indexačnými
klauzulami podľa tejto zmluvy.

7. Poistenie škody na majetku

Všetky riziká fyzickej straty alebo poškodenia Projektovej cestnej komunikácie alebo
jej jednotlivých prvkov.

Poistná suma zodpovedajúca hodnote znovuobstarania akejkoľvek časti Projektovej
cestnej komunikácie (podľa vyčerpávajúceho výpočtu “maximálnej
predpovedateľnej straty”) vrátane automatickej obnovy výšky poistnej sumy alebo
poistnej sumy, ktorá predstavuje hodnotu znovuobstarania celej Projektovej cestnej
komunikácie.

Maximálna spoluúčasť: 100 000 € (indexovaná v súlade s článkom 1.3) za každý
jednotlivý výskyt.

8. Prerušenie prevádzky

Strata výnosov a dodatočné náklady na práce vzniknuté v dôsledku prerušenia
poskytovania Služieb z dôvodu hmotnej škody poistenej poistením škody na
majetku.

Minimálne poistné krytie musí zodpovedať vyššie uvedeným položkám plus inflačná
rezerva na obdobie minimálne dvanástich (12) mesiacov.

Maximálna spoluúčasť: 15 dní za každú jednotlivú stratu alebo sériu strát
vyplývajúcich z rovnakého dôvodu.

9. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám
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Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou, užívaním, rozšírením alebo údržbou
Projektovej cestnej komunikácie pre prípad smrti alebo úrazu vrátane ochorenia
alebo choroby, škody alebo straty majetku, poškodenia alebo obmedzenie práva vo
vzťahu k užívaniu vzduchu, svetla a vody alebo škody v dôsledku prerušenia
premávky, nepovoleného prechodu, straty pohody užívania alebo zničenia majetku,
vrátane majetku Verejného obstarávateľa tak ako, keby bol majetkom tretej osoby.

Minimálne 50 000 000 € (indexovaná v súlade s článkom 1.3) za každú jednotlivú
škodu alebo sériu škôd vyplývajúcich z rovnakej udalosti, avšak súhrnne v súvislosti
s náhlym a náhodným znečistením a zodpovednosťou za výrobok.

Maximálna spoluúčasť: 50 000 € (indexovaná v súlade s článkom 1.3) za každý
jednotlivý výskyt.

10. Zodpovednosť za životné prostredie

Poistenie právnej zodpovednosti za stratu v dôsledku znečistenia spôsobeného alebo
zhoršeného počas prevádzkovania v rámci doby poistenia. Takáto strata zahŕňa
nároky tretích strán v súvislosti s poškodením zdravia a škodou na majetku, nákladmi
na vyčistenie (vrátane tých, ktoré boli vynaložené regulačnými agentúrami) a
nákladmi právneho zastúpenia.

Limit: nie menej ako 5 000 000 € (indexovaná v súlade s článkom 1.3) za výskyt
a 10 000 000 €  (indexovaná v súlade s článkom 1.3) súhrnne.

Maximálna spoluúčasť: 30 000 € (indexovaná v súlade s článkom 1.3) za každý
jednotlivý výskyt.

Všeobecné požadované poistenia

11. Zodpovednosť zamestnávateľa

Zodpovednosť zamestnávateľov vo forme spĺňajúcej požiadavky Právnych
predpisov.

12. Zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom povolania

Koncesionár zabezpečí, aby Subdodávateľ stavby uzatvoril a udržiaval v platnosti
primerané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania
v súvislosti s projektovaním Prác a výstavbou.
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Všeobecné požiadavky, prieskum a prehliadka

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Okrem podmienok uvedených v tejto Prílohe č. 17 bude Projektová cestná
komunikácia spĺňať požiadavky Článku 36 Zmluvy. Koncesionár odovzdá
Projektovú cestnú komunikáciu Verejnému obstarávateľovi v bezpečnom
a prevádzkyschopnom stave, primeranom k predpokladanej zostatkovej
životnosti, ako je definovaná v Tabuľke 1 a Tabuľke 2 Prílohy 1 tejto Prílohy
č.17 Zmluvy („Zostatková životnosť“), spolu so všetkým príslušným
vybavením, prevádzkovými zariadeniami a inventárom používaným v danom
čase v súvislosti s prevádzkami a všetky príslušné záznamy a dokumentáciu
vyžadovanú inými ustanoveniami Zmluvy.

1.2 Nie menej ako päťdesiatsedem (57) alebo viac ako šesťdesiattri (63) mesiacov
pred Dátumom uplynutia bude Koncesionár informovať a spĺňať primerané
požiadavky Verejného obstarávateľa, aby sa začal proces odovzdania
Projektovej cestnej komunikácie Verejnému obstarávateľovi v stave, ktorý
spĺňa Podmienky spätného odovzdania a zabezpečí, aby odovzdanie prebehlo
hladko a s minimálnym narušením úrovne služieb poskytovaných Užívateľom.

1.3 Prieskumy a prehliadky sa musia vykonávať v súlade s Podmienkami spätného
odovzdania. Tam, kde nie je špecifikovaný žiadny spôsob prehliadky pre určitý
prvok Projektovej cestnej komunikácie, musí byť takáto prehliadka primeraná
pre daný prvok.

1.4 Tam, kde je špecifikovaná Zostatková životnosť prvku Projektovej cestnej
komunikácie, sa bude Zostatková životnosť počítať od Dátumu uplynutia.

1.5 Zostatková životnosť každého prvku Projektovej cestnej komunikácie musí
byť dlhšia ako:

a) buď päť (5) rokov; alebo

b) doba uvedená v Prílohe 1 k tejto Prílohe č.17 Zmluvy.

1.6 Koncesionár musí podniknúť všetky primerané kroky, aby dokázal, že sa
dosiahla Zostatková životnosť každého prvku Projektovej cestnej
komunikácie.

2. Úvodný prieskum v rámci spätného odovzdania

2.1 Počas obdobia nie skôr ako dvadsaťjeden (21) a nie neskôr ako osemnásť (18)
mesiacov pred Dátumom uplynutia Verejný obstarávateľ dá pokyny
Nezávislému dozoru, aby vykonal prehliadku Projektovej cestnej komunikácie
za účelom zistenia, či Koncesionár dodržiava požiadavky tejto Zmluvy a
najmä, či budú Podmienky spätného odovzdania dosiahnuté do Dátumu
uplynutia („Úvodný prieskum v rámci spätného odovzdania“).

2.2 Akékoľvek prieskumy alebo prehliadky závislé na počasí alebo sezónneho
charakteru, ktoré tvoria časť ktoréhokoľvek prieskumu, sa musia vykonať pri
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najbližšej príležitosti v prípade, že čas na vykonanie príslušného prieskumu
alebo prehliadky nie je vhodný.

2.3 Koncesionár musí identifikovať pomocou Úvodného prieskumu v rámci
spätného odovzdania všetky Práce potrebné na zabezpečenie súladu
Projektovej cestnej komunikácie s týmito Podmienkami spätného odovzdania
(„Renovačné práce“) a zahrnie tieto Renovačné práce do harmonogramu
(„Renovačný harmonogram“).

2.4 Pri Úvodnom prieskume v rámci spätného odovzdania sa musí zhromaždiť
dostatok informácií na preukázanie súladu s týmito Podmienkami spätného
odovzdania alebo na identifikáciu nedostatkov a špecifikovať potrebné
opravné práce pre Projektovú cestnú komunikáciu vykonaním takých
prehliadok, aké budú potrebné, pričom bude vykonané najmä, ale nie výlučne
len, nasledovné:

2.4.1 Objekty

a) Na mieste Projektovej cestnej komunikácie sa musí vykonať hlavná
prehliadka všetkých objektov. Prehliadky sa budú okrem iného týkať
všetkých dilatácií mostovky, na ktorých sa podrobne preskúma
netesnosť a zhoršenie stavu, všetkých ložísk mostov, na ktorých sa
podrobne preskúma opotrebovanie a zhoršenie stavu, účinky soli sa
musia zmerať a zakresliť od povrchu betónu po úroveň výstuže na
kľúčových miestach železobetónu a predpätého betónu a po celej dĺžke
zvarov, na ktorých sa musí nedeštruktívnymi metódami otestovať
praskanie na kľúčových miestach oceľovej konštrukcie.

b) Koncesionár musí vykonať všetky Práce identifikované pri hlavnej
prehliadke, aby sa obnovila Zostatková životnosť konštrukčných prvkov
podľa požiadaviek prílohy č. 1 k tejto Prílohe č. 17 Zmluvy. Tieto práce
musia byť podrobne popísané v Renovačnom harmonograme.

c) Koncesionár môže byť požiadaný o vykonanie zvláštnych prehliadok
podľa podrobných požiadaviek Verejného obstarávateľa. Všetky
identifikované práce musia byť zahrnuté v Renovačnom harmonograme.

2.4.2 Vozovka

a) Koncesionár musí vykonať všetky prieskumy stavu vozovky podrobne
popísaných Požiadaviek Verejného obstarávateľa týkajúcich sa
realizovania konštrukčných vrstiev a povrchových charakteristík
vozovky počas obdobia Úvodného prieskumu v rámci spätného
odovzdania. Frekvencia testovania sa preto musí upravovať, aby sa
zaistilo, že všetky pruhy a diaľničné nájazdy a výjazdy boli testované
predpísanými spôsobmi.

b) Zostatková životnosť vozovky Projektovej cestnej komunikácie sa
ohodnotí pomocou postupov vyžadovaných Normami. Zostatková
životnosť sa bude preverovať v prípade, ak je predpokladaný počet
zaťažení nápravy za obdobie desiatich rokov nižší ako vypočítaný počet
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zaťažení nápravy na základe analýzy vykonanej pomocou deflektomera
FWD Dynatest. Zostatková životnosť vozovky sa potom vypočíta na
základe výsledkov FWD meraní. Na miestach, kde sa zistí Zostatková
životnosť úseku povrchu vozovky dlhšieho ako jeden (1) kilometer
kratšia ako desať (10) rokov, sa musí vykonať komplexná skúška
vozovky na takýchto úsekoch.

2.4.3 Mechanické a elektrické prvky

a) Mechanické a elektrické prvky sa musia preskúmať a otestovať
spôsobom vhodným pre daný prvok.

b) Ak sa Zostatková životnosť prvku nedá určiť takýmto preskúmaním
a testovaním, Nezávislý dozor a Koncesionár sa musia dohodnúť na
iných spôsoboch.

2.4.4 Iné prvky

a) Tam, kde vizuálne alebo hydraulické kontroly naznačujú, že budú
potrebné ďalšie prieskumy, sa musí preskúmať celá kanalizácia
pomocou uzavretého televízneho okruhu.

b) Vo vhodnom čase počas roka sa musí vykonať prehliadka vyrastených
stromov, miest výsadby stromov a kríkov, trávnatých plôch, miest
vytvárania a presúvania biotopu a zavedených opatrení v prírode a
rednúcich zalesnených plôch.

3. Renovačný harmonogram

3.1 Nie neskôr ako šesťdesiat (60) Pracovných dní po dokončení Úvodného
prieskumu v rámci spätného odovzdania Koncesionár musí poskytnúť
Nezávislému dozoru správu o stave Projektovej cestnej komunikácie, ktorá:

a) stanoví základ, z ktorého sú odvodené návrhy Koncesionára na
Renovačné práce; a

b) bude zahŕňať Koncesionárom navrhovaný Renovačný harmonogram.

3.2 Návrhy Koncesionára uvedené v článku 3.1 Prílohy č.17 Zmluvy vyššie musia
byť vytvorené:

a) na základe vyhodnotenia Zostatkovej životnosti relevantného prvku
Projektovej cestnej komunikácie v súlade s ustanoveniami Podmienok
spätného odovzdania; alebo

b) v súlade so systémom meraní a alebo vyhodnotením odsúhlaseným
medzi Koncesionárom a Nezávislým dozorom v súlade s požiadavkami
článku 1.2 Prílohy č. 17 Zmluvy; a

c) v oboch prípadoch za predpokladu, že Projektová cestná komunikácia sa
bude udržiavať v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa do
Dátumu uplynutia.
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3.3 Nezávislý dozor musí do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia správy od
Koncesionára v súlade s článkom 3.1 tejto Prílohy č. 17 Zmluvy upovedomiť
Koncesionára buď o:

a) akceptovaní Renovačných prác; alebo

b) odmietnutí Renovačných prác, pričom musí uviesť dôvody pre svoju
námietku spolu s alternatívnymi návrhmi Nezávislého dozoru na
Renovačné práce.

3.4 Ak do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia oznámenia Nezávislého
dozoru podľa článku 3.3(b) nedôjde medzi Koncesionárom a Nezávislým
dozorom k dohode ohľadom Renovačných prác, môže Koncesionár alebo
Nezávislý dozor riešiť záležitosť Postupom riešenia sporov podľa článku 56
Zmluvy.

3.5 Po dohode alebo rozhodnutí v súlade s článkom 56 Zmluvy o Renovačných
prácach musí Koncesionár na svoje náklady dokončiť Renovačné práce
v súlade s Renovačným harmonogramom.

3.6 Dohoda Verejného obstarávateľa o Renovačných prácach, alebo účasť
Verejného obstarávateľa na akejkoľvek prehliadke nezbaví ani neoslobodí
Koncesionára od:

a) jeho záväzku podľa článku 1.1 Prílohy č. 17 Zmluvy; alebo

b) akejkoľvek povinnosti vykonať akúkoľvek inú prehliadku alebo
vykonať akúkoľvek inú činnosť v súlade s Požiadavkami Verejného
obstarávateľa.

4. Záverečný prieskum v rámci spätného odovzdania

4.1 Počas obdobia nie skôr ako tri (3) mesiace a nie neskôr ako jeden (1) mesiac
pred Dátumom uplynutia po tom, čo Nezávislý dozor potvrdil prijatie
oznámenia o začatí procesu spätného odovzdania, vykoná Koncesionár spolu s
Nezávislým dozorom  spoločný prieskum Projektovej cestnej komunikácie,
aby zhodnotili, či Renovačné práce alebo všetky dodatočné Renovačné práce
identifikované Nezávislým dozorom v súlade s Úvodným prieskumom v rámci
spätného odovzdania sú v zhode s požiadavkami tejto Zmluvy a najmä, či budú
Podmienky spätného odovzdania dosiahnuté do Dátumu uplynutia
(„Záverečný prieskum v rámci spätného odovzdania“).

4.2 Podľa rozsahu prehliadky dospelých stromov, miest výsadby stromov a krov,
trávnatých plôch, miest vytvárania a presúvania biotopu, zavedených opatrení
v prírode a rednúcich zalesnených plôch, ktorá bude vyžadovaná ako súčasť
Záverečného prieskumu v rámci spätného odovzdania, sa táto prehliadka musí
vykonať vo vhodnom období počas roka, ktoré bude časovo najbližšie k času
vykonávania Záverečného prieskumu v rámci spätného odovzdania.

4.3 Do dvadsiatich (20) Pracovných dní od ukončenia Záverečného prieskumu
spätného odovzdania Nezávislý dozor musí buď:
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a) potvrdiť, že Koncesionár vykonal všetky Renovačné práce k náležitej
spokojnosti Nezávislého dozoru; alebo

b) písomne upozorniť Koncesionára o svojom rozhodnutí nevydať
potvrdenie a vysvetliť všetky oblasti, v ktorých Renovačné práce neboli
dokončené alebo v ktorých Projektová cestná komunikácia iným
spôsobom nie je v súlade s Podmienkami spätného odovzdania.

4.4 Tam, kde Nezávislý dozor vydá upozornenie podľa článku 4.3 (b) tejto Prílohy
č. 17 Zmluvy, musí podľa vlastného uváženia buď dať pokyn Koncesionárovi
na dokončenie Renovačných prác alebo na vykonanie alebo zariadenie
potrebných opravných prác a alebo údržbových prác na náklady Koncesionára
a Verejný obstarávateľ bude oprávnený zadržať prostriedky za platbu za takého
práce. V prípade, že v Rezerve pre účely spätného odovzdania je nedostatok
prostriedkov, Koncesionár musí zaplatiť Verejnému obstarávateľovi
odhadovanú sumu za vykonanie opravných prác, ako sú uvedené
v Záverečnom prieskume v rámci spätného odovzdania. Takáto platba sa musí
zrealizovať nie neskôr ako štrnásť (14) dní po dohode alebo rozhodnutí o
odhadovaných nákladoch v súlade s Článkom 56 Zmluvy.

4.5 Záznamy

Koncesionár musí uchovávať záznamy o všetkých Renovačných prácach po
dobu sedem (7) rokov od dňa, v ktorom bol urobený alebo aktualizovaný
príslušný záznam.
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PRÍLOHA Č. 17 ZMLUVY

PRÍLOHA 1

Podmienky spätného odovzdania

1. Podmienky spätného odovzdania

Každý prvok Projektovej cestnej komunikácie musí byť v bezpečnom
a prevádzkyschopnom stave a musí spĺňať požiadavky uvedené nižšie pre
každý takýto prvok k Dátumu uplynutia.

1.1 Vozovka

Vozovky musia v čase spätného odovzdania spĺňať všetky nasledovné
požiadavky:

1.1.1. Polotuhé vozovky

(a) žiadne časti povrchu vozovky nesmú byť staršie ako päť (5) rokov,
počítané od poslednej renovačnej údržby;

(b) povrch vozovky Projektovej cestnej komunikácie musí byť v súlade s
predpisom TP 04/2012

(i) Medzinárodný index drsnosti ("IRI"): maximálna drsnosť
vozovky nesmie byť väčšia ako 3,00 mm/m (meranie údajov sa
vykoná podľa predpisov);

(ii) hĺbka vyjazdených koľají: maximálna hĺbka vyjazdených koľají
nesmie byť väčšia ako 7,00 mm (meranie údajov sa vykoná podľa
predpisov).

(c) odolnosť obrusnej vrstvy vozovky voči šmyku sa vykonáva v súlade
s predpisom TP 14/2006: minimálna hodnota odolnosti voči šmyku musí
byť vyššia ako 0,66; táto podmienka platí pre diaľnice, rýchlostné cesty
a cesty 1. triedy. Pre ostatné zostávajúce cesty má byť odolnosť voči
šmyku väčšia ako 0,60.

(d) nosnosť vozovky sa vykonáva prostredníctvom merania pomocou
deflektometra v súlade s predpisom TP 02/2006;

(e) skutočný priečny sklon vozovky sa môže odchyľovať od určených
hodnôt, alebo od hodnôt uvedených vo výkresoch skutočného
realizovania stavby maximálne o 0,25% (všetky oblasti musia aj napriek
tomu vykazovať schopnosť odvádzať vodu a nevytvárať kaluže);
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(f) všetky vozovky Projektovej cestnej komunikácie nesmú mať vady, ktoré
by bolo potrebné odstrániť v časovom období jedného (1) roka;

(g) požadovaná Zostatková životnosť vozovky pri spätnom odovzdávaní
bude minimálne desať (10) rokov pri betónových vozovkách
a minimálne päť (5) rokov pri asfaltových vozovkách bez nutnosti
vykonávať Hlavnú údržbu, uvedené sa však nevzťahuje na vykonávanie
Bežnej údržby v súlade s Normami;

(h) hĺbka makrotextúry by mala byť väčšia ako 0,6 mm pre protišmykové
obrusnej vrstvy a väčšia ako 1,1mm pre všetky ostatné povrchy;

(i) pozdĺžne (únavové) trhliny by mali byť menej ako 15 m pre každý 100 m
úsek pruhu (alebo 150 m pre každý km pruhu).

1.1.2 Tuhé vozovky

(a) povrch vozovky Projektovej cestnej komunikácie musí vyhovovať
predpisu TP 04/2012:

(i) Medzinárodný index drsnosti ("IRI"): maximálna drsnosť
vozovky nesmie byť väčšia ako 3,00 mm/m (meranie údajov sa
vykoná podľa predpisov);

(b) odolnosť obrusnej vrstvy vozovky voči šmyku sa vykonáva v súlade
s predpisom TP 14/2006: minimálna hodnota odolnosti voči šmyku musí
byť vyššia ako 0,66; táto podmienka platí pre diaľnicu, rýchlostnú cestu
a cestu 1. triedy. Pre ostatné zostávajúce cesty to môže byť väčšia ako
0,60;

(c) nosnosť povrchu vozovky sa vykonáva prostredníctvom merania
pomocou deflektometra v súlade s predpisom TP 02/2006;

(d) skutočný priečny sklon povrchu vozovky sa môže odchyľovať od
určených hodnôt alebo od hodnôt uvedených vo výkresoch skutočného
realizovania stavby maximálne o 0,25% (všetky oblasti musia aj napriek
tomu vykazovať schopnosť odvádzať vodu a nevytvárať kaluže);

(e) všetky vozovky Projektovej cestnej komunikácie nesmú mať vady, ktoré
by bolo potrebné odstrániť v časovom období jedného (1) roka;

(f) požadovaná Zostatková životnosť vozovky pri Spätnom odovzdávaní
bude minimálne desať (10) rokov pre cementobetónové vozovky
a minimálne päť (5) rokov pre asfaltobetónové vozovky bez ťažkej
údržby;

(g) hĺbka makrotextúry by mala byť väčšia ako 0,6 mm pre protišmykové
povrchy a väčšia ako 1,1 mm pre všetky ostatné povrchy;
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(h) pre návrh vozovky nevystuženej dosky (Jointed Plain Concrete
Pavement -JPCP) musia byť splnené nasledujúce kritériá:

i. priečne trhliny dosky by mali byť menej ako 10 %;

ii. priemerné priečne chyby škár by mali byť menšie ako 2,5 mm;

iii. šírka trhlín v hĺbke výstuže by mala byť menšia ako 0,5 mm;

iv. účinnosť prenosu zaťaženia by mala byť vyššia ako 95 % počas
návrhovej životnosti;

(i) dodatočné požiadavky pre návrh krytov z vystuženého betónu
(Continuously Reinforced Concrete Pavement -CRCP) by mali spĺňať
nasledujúce kritérium:

i. výtlky (v celom rozsahu) sa nesmú vyskytovať

(j) všetky tesnenia škár v betónovej škárovanej vozovke budú vymenené
päť (5) rokov pred Spätným odovzdaním.

1.2 Mosty a ostatné konštrukcie (portály, priečelné múry, oporné múry,
bariéry atď.)

1.2.1 Uvedené sa vzťahuje na tieto súčasti Projektovej cestnej komunikácie vrátane
objektov Vyvolaných úprav až do ich odovzdania tretím stranám.

1.2.2 Zostatková životnosť konštrukčných prvkov mostov a ostatných konštrukcií
(portálov, priečelných múrov, atď.) nesmie byť kratšia ako uvádzajú hodnoty
špecifikované v nasledovnej Tabuľke 1 tejto prílohy č.1 Prílohy 17 Zmluvy.
Tam, kde Úvodný prieskum v rámci spätného odovzdania alebo Záverečný
prieskum v rámci spätného odovzdania týkajúci sa mostov a konštrukcií
(portálov, čelných múrov, atď.) identifikuje:

a) akékoľvek práce údržby alebo výmeny, ktoré by sa mali vykonať čo
najskôr;

b) akékoľvek špeciálne skúmanie potrebné na určenie povahy alebo rozsahu
vyžadovaných Prác; a/alebo

c) akékoľvek práce údržby alebo výmeny, ktoré by sa za normálnych
okolností vykonali spoločne s inými prácami, aby nedošlo k obmedzeniu
premávky

a ak tieto práce a akékoľvek práce plynúce z akýchkoľvek špeciálnych
prehliadok sa budú musieť vykonať ako súčasť Renovačných prác, potom
Zostatková životnosť každého konštrukčného prvku požadovaná v Tabuľke 1
bude považovaná za dosiahnutú tiež za predpokladu, že Koncesionár vykoná
všetky potrebné a vyžadované prehliadky, testovanie, opravy a údržbu v súlade
s touto Zmluvou.

1.2.3 Žiadne konštrukcie nesmú mať akékoľvek vady, ktoré by bolo potrebné
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odstrániť v časovom období jedného (1) roka.

Tabuľka 1: Zostatková životnosť konštrukčných prvkov

Konštrukčný prvok Zostatková životnosť
(roky)

Železobetón 30

Predpätý betón 30

Oceľová konštrukcia 30

Korodujúca oceľ 30

Podzemné konštrukcie z korugovanej ocele 30

Antikorózna ochrana oceľovej konštrukcie 5

Hydroizolácia mostovky 5

Dilatačné škáry mostovky:

(a) Asfaltová vložka 5

(b) Elastomerné 5

(c) Elastomerné (v kovových bežcoch) 5

Záchytné bezpečnostné zariadenia pre
vozidlá/chodcov

10

Zábradlie pre chodcov 10

Ložiská:

(a) Elastomerné 10

(b) Mechanické/Valec 15

(c) Vrstva PTFE 8

Značka/Signálne portály 10

Spevnené zemné konštrukcie/Kotvené zemné
konštrukcie

30

Oporné múry 30

Zemné klince 30

Zemné kotvy 30

Reťazové osvetľovacie systémy 5

Osvetlenie na vysokých stožiaroch 5

Stĺpy kamerového dohľadu 5

Stĺpy dopravného značenia 5
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1.3 Zemné práce

Za účelom určenia stavu zemných prác (svahy, výkopy, násypy) sa musia
všetky plochy svahov a vrchné a spodné časti každého násypu vizuálne
skontrolovať. Povrchy zemných prác nesmú vykazovať žiadne znaky sadania,
povrchových vád alebo vymývania. Na všetkých miestach, kde sa zistilo
porušenie svahu, sa zistí a odstráni príčina tohto porušenia. Podobne sa bude
postupovať na všetkých miestach, kde povrch vozovky svedčí o akomkoľvek
zlyhávaní zemných prác.

1.4 Vodohospodárske konštrukcie

Za účelom určenia stavu prvkov vodohospodárskych konštrukcií sa všetky
konštrukcie musia vizuálne preskúmať. Vizuálna kontrola musí preveriť, či
všetky tieto prvky vodohospodárskych konštrukcií správne fungujú a či sú
vhodné na účel, ktorý majú plniť. Žiadne odtokové a odvodňovacie prvky
nesmú mať akékoľvek konštrukčné poškodenie (najmä prasknutie odtokových
alebo odvodňovacích prvkov v dôsledku mrazu, alebo akékoľvek iné
konštrukčné vady, ktoré môžu viesť k vytekaniu odvádzanej vody); v
odvodňovacích systémoch, vodných objektoch alebo prvkoch sa nesmie
nachádzať žiadna sedimentácia ani vegetácia. Ak sa v priebehu vizuálnej
kontroly zistia akékoľvek nedostatky takýchto odvodňovacích/ vodných
prvkov, dané prvky sa musia opraviť a sprevádzkovať v súlade s technickými
a environmentálnymi predpismi.

1.5 Prvky dopravného inžinierstva a iné príslušenstvo cestnej komunikácie

Za účelom určenia stavu prvkov dopravného inžinierstva a iného príslušenstva
cestnej komunikácie sa musí vykonať vizuálna prehliadka všetkých týchto
prvkov/príslušenstva. Najprv sa musí určiť, či všetky tieto prvky/príslušenstvo
sú k dispozícii na miestach a v kvalite stanovenej v rámci procesu povoľovania
alebo podľa neskorších dohôd s Príslušnými inštitúciami.

Potom sa vizuálnou prehliadkou určí vzhľad a celkový stav (so zvláštnym
dôrazom na viditeľnosť). Tam, kde výsledky takejto vizuálnej prehliadky
ukážu, že prvky dopravného inžinierstva a iné príslušenstvo cestnej
komunikácie nie sú v požadovanom stave, musia sa vykonať prístrojové
merania / testovanie týchto konkrétnych prvkov / príslušenstva, v súlade s
príslušnými Normami. Zvláštna pozornosť sa musí venovať stavu
bezpečnostných dopravných prvkov (záchytné bezpečnostné zariadenia,
smerové stĺpiky, kilometrovníky, pevné zábrany pre nadrozmerné vozidlá
atď.). Bezpečnostné dopravné prvky nesmú mať žiadne vady, musia byť
jednotné a v súlade s Normami.
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1.6 Environmentálne prvky

Koncesionár pripraví Plán environmentálneho manažmentu pri spätnom
odovzdaní (PEMO). Koncesionár zahrnie do PEMO podrobnosti o ochranných
opatreniach pre životné prostredie, vrátane opatrení na obmedzenie
znečistenia, opatrenia na zmiernenie dopadu na životné prostredie a
environmentálneho monitorovania projektu implementovaného počas Prác
a akékoľvek požiadavky na ďalšiu údržbu. Koncesionár odošle PEMO
Nezávislému dozoru na schválenie, nie skôr ako tri (3) mesiace a nie neskôr
ako jeden  (1) mesiac pred Dátumom uplynutia Koncesnej lehoty.

Počas Záverečného prieskumu v rámci spätného odovzdania budú určené
akékoľvek dodatočné záväzky, ktoré vzniknú ako výsledok environmentálnych
požiadaviek platných po Úvodnom prieskume v rámci spätného odovzdania.

Počas Záverečného prieskumu v rámci spätného odovzdania bude zistený
rozsah, v akom boli vyriešené otvorené otázky oznámené v priebehu Úvodného
prieskumu v rámci spätného odovzdania a ktoré úlohy sú predmetom ďalších
prác. Nevykonané činnosti budú uvedené v PEMO s odôvodnením, prečo ich
nemožno vykonať pred Dátumom uplynutia.

S ohľadom na predchádzajúci článok nebudú ku Dátumu uplynutia
existovať žiadne nevykonané environmentálne úlohy.

1.7 Konsolidovanie plôch v blízkosti cestnej komunikácie (krajnice, ploty
a vegetácia)

1.7.1 Koncesionár je povinný vykonať úvodnú prehliadku, pri ktorej sa určí, či je rast
zasadených rastlín dostatočný a kde je potrebné rastliny vymeniť, ostrihať alebo
odstrániť. Tieto skutočnosti Koncesionár oznámi Nezávislému dozoru nie skôr
ako tri (3) mesiace a nie neskôr ako jeden (1) mesiac pred Dátumom uplynutia
Koncesnej lehoty a pred spätným odovzdaním sa musí vykonať náprava.

1.7.2 Na krajniciach nesmie byť žiadna vegetácia a akékoľvek rastliny, ktoré
zabraňujú požadovanej viditeľnosti, sa musia odstrániť v súlade s vyššie
uvedeným článkom 1.6 tejto prílohy 1 Prílohy č. 17 Zmluvy.

1.7.3 Je potrebné skontrolovať stav a stabilitu plotov a podľa potreby musia byť
vymenené.

1.7.4 Všetok rastlinný materiál na Stavenisku musí byť zdravý a bez škodcov, chorôb
a podstatného fyzického poškodenia, pri čom sa berie do úvahy vek
a primerané opotrebenie Staveniska.
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1.8 Mechanické a elektrické prvky

1.8.1 Mechanické a elektrické prvky Projektovej cestnej komunikácie sa musia
preskúmať a otestovať spôsobom vhodným pre daný prvok. Výsledky takýchto
testov musia preukázať, že všetky mechanické a elektrické prvky sú funkčné
a vhodné na svoj účel a že majú Zostatkovú životnosť minimálne päť (5) rokov.

1.8.2 Každé miesto elektrickej inštalácie musí byť v súlade s predpismi pre elektrickú
inštaláciu.

1.9 Diaľničná technológia

V tejto časti sú identifikované požiadavky na Diaľničnú technológiu.

1.9.1 Koncesionár musí odovzdať všetky prvky Diaľničnej technológie tak, aby ich
Zostatková životnosť bola minimálne päť (5) rokov.

1.9.2 Koncesionár odovzdá všetky nástroje, testovacie zariadenie, softvér, prípravky
a všetky ďalšie materiály a vybavenie potrebné na efektívnu údržbu
a prevádzku Diaľničnej technológie.

1.9.3 Koncesionár musí odovzdať všetky dokumenty, návody, výkresy a akékoľvek
iné fyzické alebo elektronické záznamy potrebné na efektívnu údržbu a
prevádzku Diaľničnej technológie.

1.9.4 Koncesionár musí v čo najväčšej možnej miere ponúknuť Verejnému
obstarávateľovi možnosť pokračovať v akýchkoľvek dohodách alebo
zmluvách, ktoré má Koncesionár s akýmikoľvek dodávateľmi, spoločnosťami
vykonávajúcimi údržbu, alebo s akýmikoľvek stranami zabezpečujúcimi
prevádzku a údržbu Diaľničnej technológie.

1.9.5 Ako súčasť procesu spätného odovzdania musí Koncesionár poskytnúť
náhradné diely dostatočné pre pokračovanie v údržbe a prevádzke Diaľničnej
technológie minimálne na päť (5) rokov. Podrobnosti o tom, aké náhradné diely
majú byť poskytnuté a v akom množstve bude závisieť od intenzity výmeny a
obstarávacom cykle, ktoré boli zavedené počas Koncesnej lehoty. Koncesionár
musí v čo najväčšej možnej miere ponúknuť Verejnému obstarávateľovi
možnosť pokračovať v akýchkoľvek dohodách alebo zmluvách, ktoré má
Koncesionár s akýmikoľvek dodávateľmi náhradných dielov.

1.9.6 Ako súčasť procesu spätného odovzdania musí Koncesionár poskytnúť
spotrebný materiál dostatočný pre pokračovanie v údržbe a prevádzke
Diaľničnej technológie minimálne na dva (2) roky. Podrobnosti o tom, aké
náhradné diely majú byť poskytnuté a v akom množstve bude závisieť od
intenzity výmeny a na obstarávacom cykle, ktoré boli zavedené počas
Koncesnej lehoty. Koncesionár musí v čo najväčšej možnej miere ponúknuť
Verejnému obstarávateľovi možnosť pokračovať v akýchkoľvek dohodách
alebo zmluvách, ktoré má Koncesionár s akýmikoľvek dodávateľmi
spotrebných materiálov.

1.9.7 Koncesionár musí tam, kde sa to dá, prideliť práva alebo previesť licencie na
používanie akéhokoľvek potrebného softvéru na Verejného obstarávateľa. Tam,
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kde to nie je možné, musí Koncesionár úzko spolupracovať s Verejným
obstarávateľom a východiskovým dodávateľom, aby sa zabezpečili nové
licenčné zmluvy, na základe ktorých bude Verejný obstarávateľ po spätnom
odovzdaní môcť prevádzkovať a udržiavať Diaľničnú technológiu.

1.9.8 Koncesionár musí poskytnúť také školenie Verejnému obstarávateľovi, na
základe ktorého budú zamestnanci Verejného obstarávateľa schopní efektívnej
údržby a prevádzky Diaľničnej technológie.

1.10 Prevádzkové telekomunikačné zariadenia

Prevádzkové telekomunikačné zariadenia musia byť plne funkčné bez potreby
renovácie počas piatich (5) rokov od spätného odovzdania.

1.11 Ďalšie prvky

1.11.1 Zostatková životnosť každého prvku Projektovej cestnej komunikácie, ktorá
nie je pokrytá článkami 1.1 až 1.10 (vrátane) tejto prílohy 1 tejto Prílohy č. 17
Zmluvy, sa bude merať ako rozdiel v rokoch medzi návrhovou/prevádzkovou
životnosťou prvku a počtom rokov, koľko je prvok na mieste pri pravidelnej
renovácii.

1.11.2 Každý taký prvok musí mať Zostatkovú životnosť, ktorá nesmie byť kratšia
ako hodnota špecifikovaná pre daný prvok v tabuľke 2 tejto prílohy 1 Prílohy
č.17 Zmluvy, alebo ak hodnota a prvok nie sú špecifikované v tabuľke 2
prílohy 1 Prílohy č.17 Zmluvy, platí hodnota, ktorá musí byť väčšou z hodnôt
nameraných v súlade s článkom 1.11.1 prílohy 1 prílohy č.17 Zmluvy alebo
päť (5) rokov.

1.11.3 Ak má prvok určenú životnosť menej ako päť (5) rokov, bude považovaný za
vyhovujúci týmto Podmienkam spätného odovzdania za predpokladu, že bol
renovovaný nie viac ako šesť (6) mesiacov pred Úvodným prieskumom v
rámci spätného odovzdania. Tam, kde Úvodný prieskum v rámci spätného
odovzdania alebo Záverečný prieskum v rámci spätného odovzdania
v súvislosti s akýmkoľvek prvkom identifikuje:

a) akékoľvek práce údržby alebo výmeny, ktoré by sa mali vykonať čo
najskôr;

b) akýkoľvek špeciálny prieskum potrebný na určenie povahy a rozsahu
vyžadovaných prác; alebo

c) akékoľvek práce údržby alebo výmeny, ktoré by sa za normálnych
okolností vykonali spoločne s inými prácami, aby nedošlo
k obmedzeniu premávky;

potom tieto práce a akékoľvek práce vyplývajúce z akýchkoľvek špeciálnych
prieskumov sa musia vykonať ako súčasť Renovačného harmonogramu
a Zostatková životnosť takýchto prvkov podľa požiadaviek uvedených v
tabuľke 2 sa bude považovať za dosiahnutú uspokojivým ukončením týchto
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prác.

1.11.4 Žiadne prvky Projektovej cestnej komunikácie, ktorých sa týka rozsah tohto
článku 1.11, nesmú mať chyby počas obdobia dvoch (2) rokov od spätného
odovzdania.

1.11.5 Všetky reflexné pätníky na Projektovej cestnej komunikácii sa musia
renovovať, táto práca sa musí vykonať nie viac ako šesť (6) mesiacov pred
Záverečným prieskumom spätného odovzdania za predpokladu, že akékoľvek
kovové kryty reflexných pätníkov, ktoré budú mať Zostatkovú životnosť
minimálne päť (5) rokov od Dátum uplynutia, sa nemusia renovovať.

1.11.6 Všetky lampy na Projektovej cestnej komunikácii sa musia renovovať nie viac
ako šesť (6) mesiacov pred Dátumom uplynutia.

Tabuľka 2: Zostatková životnosť iných prvkov

Prvok Zostatková životnosť
(roky)

Svahy zemných prác 15

Chodníky pre chodcov a cyklistov 5

Kryty, mreže, rámy a skrine 10

Obrubníky, okraje a odvodňovacie  tvarovky 15

Potrubné kanalizačné systémy 15

Vpuste, lapače nečistôt a záchytné stoky 10

Drenáže filtrov 5

Potrubia 5

Priečelné múry, spádoviská a výpustný otvory 30

Klapky, prívodné potrubie a ventily 10

Stojany, skrinky, úchytky a stĺpy pre telekomunikačné
vybavenie

5

Oplotenie na hranici pozemku 5

Steny 10

Environmentálne bariéry 10

Vodiace zábradlia pre chodcov 10

Protihlukové steny 10

Záchytné bezpečnostné zariadenia pre vozidlá - Betón
- Oceľ

12
5

Dopravné značenie 2
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Prvok Zostatková životnosť
(roky)

Dopravné značky a stĺpy 5

Stojany, úchytky a stĺpy dopravnej signalizácie 8

Stĺpy osvetlenia 8

Antikorózna ochrana oceľovej nenosnej konštrukcie 5

Monitorovacie zariadenie dostupnosti 5
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1. ÚVOD

Táto Príloha č. 18 špecifikuje minimálne požiadavky Verejného obstarávateľa na technické riešenie
Koncesionára. V osobitných kapitolách sú definované požiadavky a prípustné možnosti optimalizácie
pre špecifické objekty, v členení podľa typov a charakteru objektov.

Uvedené požadované parametre a riešenia musia byť chápané ako minimálne požiadavky Verejného
obstarávateľa; parametre a riešenia označené ako možnosti optimalizácie budú chápané ako témy, ktoré
Koncesionár môže navrhnúť riešiť optimalizovaným spôsobom. Tieto parametre sú však neprekročiteľné
a výsledné projektové riešenie a realizovaná stavba s nimi musia byť v súlade.

Všetky návrhy Koncesionára musia byť v súlade s Normami, požiadavkami vyplývajúcimi
z ustanovení v záverečnom stanovisku EIA a požiadavkami v tejto Prílohe č. 18 Zmluvy.

Požiadavky špecifikované v tejto Prílohe č. 18 sú Koncesionárom aplikované v Prílohách č. 2, 3, 4
a 19 Zmluvy. Parametre a riešenia uvedené v Prílohách č. 2, 3, 4 a 19 Zmluvy sú záväzné pre realizáciu
Prác Koncesionárom. Parametre a riešenia uvedené v Prílohách č. 2, 3, 4 a 19 musia byť v súlade
s požiadavkami podľa Prílohy č. 18 Zmluvy a v súlade s predloženým navrhovaným riešením
Koncesionára.

Pokiaľ si technické riešenie vyplývajúce z tejto Prílohy č. 18 Zmluvy bude vyžadovať ďalšie
pozemky, ktoré nie sú definované v rozsahu Poskytnutých pozemkov alebo Potrebných pozemkov a tieto
ďalšie pozemky budú potrebné na realizáciu požiadaviek uvedených v tejto Prílohe č. 18 Zmluvy budú sa
tieto pozemky považovať za Dodatočné pozemky a/alebo Osobitné pozemky.

Definície k Prílohe č. 18 Zmluvy :

„CHKO“ znamená chránená krajinná oblasť,
„EIA“ znamená proces posudzovania vplyvov na životné prostredie

(Enviromental impact assesement),
„EN“ znamená európsku normu,
„NA EC“ znamená národnú prílohu európskej normy (National Annex of Euro

Code,
„MDVRR SR“ znamená Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky,
„Fáza 1“ znamená obdobie od podpisu Zmluvy po Deň ukončenia,
„Fáza 2“ znamená obdobie po Dni ukončenia,
„priamy úsek“ znamená priamu časť komunikácie bez smerových oblúkov,
„SR“ znamená Slovenská republika,
„SSÚ“ znamená stredisko správy a údržby,
„SSÚR“ znamená stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty,
„STN“ znamená slovenská technická norma,
„ŠOP SR“ znamená Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
„TP“ znamená technický predpis,
„TZ“ znamená trvalý záber,
„Vedúci oddelenia cestnej údržby“ znamená vedúci pracovník oddelenia cestnej údržby,

ktorý zodpovedá za organizáciu tímov pre bezpečnosť (cestná
hliadka) a údržbu na strane Koncesionára,

2. KOMPENZAČNÉ OPATRENIA
Kompenzačné opatrenia sú požadované pre Úsek č. 1. Proces posudzovania vplyvov na životné

prostredie (ďalej len „EIA“) preukázal, že stavba bude mať významne negatívny vplyv na priaznivý stav
troch druhov živočíchov a to haje tmavej (Milvus migrans), orliaka morského (Haliaeetus albicilla)
a bociana čierneho (Ciconia nigra), ktoré sú predmetom ochrany v SKCHVU007 Dunajské luhy
(patriaceho do sústavy Natura 2000).
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Z dôvodu identifikácie vyššie pomenovaného negatívneho vplyvu na predmet ochrany územia
sústavy Natura 2000 je možno navrhovanú činnosť realizovať len z naliehavých dôvodov vyššieho
verejného záujmu a za podmienky vykonania Kompenzačných opatrení podľa zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v aktuálnom znení. Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č.
543/2014 zo dňa 29.10.2014 podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v aktuálnom znení určila, že výstavba Úseku č. 1 s nepriaznivým vplyvom na integritu území Natura
2000 predstavuje naliehavý vyšší verejný záujem a môže byť povolená za podmienky vykonania
Kompenzačných opatrení.

Tu riešené Kompenzačné opatrenia sú záväzné v rozsahu, ktorý je uvedený v dokumente „Diaľnica
D4 v úseku Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, Návrh kompenzačných opatrení“, ktorý tvorí prílohu
materiálu na rokovanie vlády Slovenskej republiky „Výstavba úseku diaľnice D4 Bratislava, Jarovce –
Ivanka sever – návrh na rozhodnutie o tom, či ide o výstavbu z naliehavých dôvodov vyššieho verejného
záujmu podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov“, na základe ktorého vláda Slovenskej republiky prijala uznesenie uvedené v predchádzajúcom
odseku.

Objekty 071 – 073 - zmeny pozemkov na lesné pozemky – plochy pod existujúcim vzdušným
vedením (v jeho ochrannom pásme) sa nebudú zalesňovať. Spôsob ochrany vysadeného lesa podľa
dokumentácie pre územné rozhodnutie. bude treba odsúhlasiť s Lesy SR, š.p. alternatívne zabezpečiť
ochranu pred zverou iným spôsobom. Skladba drevín a požiadavky na výrub inváznych drevín odsúhlasí
ŠOP SR a Lesy SR, š.p.

Objekty 074 a 075 - zatrávnenie pozemkov – výrub existujúcich drevín, t.j. holorub, alebo
vykonanie len selektívneho výrubu inváznych drevín odsúhlasí ŠOP SR a Lesy SR, š.p. pred začatím
realizácie opatrení.

Objekt 076 - sprietočnenie Biskupického ramena – bude realizované podľa dokumentácie pre
územné rozhodnutie.

Objekt 077 - Kompenzačné opatrenie 6, most na lesnej ceste nad Biskupickým ramenom

Požiadavky na časový rámec realizácie Kompenzačných opatrení :

Z vyjadrenia Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, sekcia
ochrany prírody a krajiny (list zo dňa 10.8.2010) vyplýva, že Kompenzačné opatrenia je potrebné
začať realizovať najneskôr spolu so začiatkom realizácie terénnych prác v rámci navrhovanej
činnosti a dokončiť ich pred dokončením, sprevádzkovaním navrhovanej činnosti.

Zo Záverečného Stanoviska EIA vyplýva, že v území CHKO Dunajské luhy a prírodnej rezervácie
Gajc je potrebné minimalizovať rozsah zásahu, pričom pred výstavbou v tomto území je potrebné
vykonať podrobný prieskum biotickej zložky a navrhnúť prípadné limity pre pohyb stavebných
strojov, prípadne realizovať záchranný transfer vzácnych druhov rastlín a živočíchov do inej
lokality.

Monitoring úspešnosti (funkčnosti) Kompenzačných opatrení

Monitoring úspešnosti (funkčnosti) Kompenzačných opatrení bude predmetom činnosti ŠOP SR ako
štátnej inštitúcie zodpovednej za ochranu prírody, ktorá bude v prípade potreby rozhodovať aj o
nápravných opatreniach. Zaistenie Monitoringu úspešnosti Kompenzačných opatrení je povinnosťou
Koncesionára.

Rozsah samotného monitoringu úspešnosti Kompenzačných opatrení je možné zhrnúť do nasledujúcich
bodov:

 Monitoring pôsobenia zámeru počas prevádzky diaľnice na populácie vtákov, ktoré sú predmetmi
ochrany v CHVÚ Dunajské luhy. Jedná sa o monitoring hustoty výskytu jednotlivých vtáčích druhov
do vzdialenosti min. 500 m na oboch stranách diaľnice. Monitoring by mal začať rok pred výstavbou a
pokračovať každoročne až minimálne do piateho (5) roku prevádzky.
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 Monitoring stavu Kompenzačných opatrení a ich vývoj v čase. Monitoring by mal zachytiť vývoj
biotopov a ich postupné preberanie funkcii na ktoré boli realizované. Tento monitoring je potrebné
začať realizovať ihneď po realizácii Kompenzačných opatrení. Odhadovaná dĺžka trvania je tri (3)
roky pre trávne porasty, päť (5) rokov pre monitoring funkčnosti prietočného Biskupického ramena,
desať (10) rokov pre novozaložené lesné plochy a dvadsať (20) rokov pre už existujúce lesné porasty.

 Monitoring využívania plôch Kompenzačných opatrení jednotlivými vtáčími druhmi. Teda sledovanie
ich výskytu (populačnej hustoty) a to, za akým účelom využívajú tieto plochy jednotlivé vtáčie druhy,
ktoré sú predmetmi ochrany. Frekvencia tohto druhu monitoringu je potrebná každoročne po dobu
piatich (5) rokov od ich realizácie, následne každých päť (5) rokov po dobu ďalších dvadsiatich (20)
rokov.

Je nutné poznamenať, že monitoring úspešnosti Kompenzačných opatrení je v prípade potreby možné
modifikovať za účelom zabezpečenie objektívnych a vierohodných výsledkov.

Kompenzačné
opatrenia

Rozčlenenie po
odsúhlasení MŽP SR

Rozčlenenie v rámci DÚR
diaľnice D4 Bratislava,
Jarovce – Ivanka sever

Zadanie Opti
maliz
ácia

Nové lesné
plochy (20 ha)

Plocha 4 v katastri
Rusovce

Objekt 071 Kompenzačné
opatrenie 1, zmena
pozemkov na lesný
pozemok v k.ú. Rusovce

PROJEKT
KOMPENZAČ
NÝCH
OPATRENÍ
DIAĽNICA
D4
BRATISLAV
A, JAROVCE
- IVANKA
SEVER

Nepri
púšťa
sa

Plocha 5 v katastri
Čunovo

Objekt 072 Kompenzačné
opatrenie 2, zmena
pozemkov na lesný
pozemok v k.ú. Čunovo

Plocha 6 v katastri
Čunovo

Objekt 073 Kompenzačné
opatrenie 3, zmena
pozemkov na lesný
pozemok v k.ú. Čunovo

Nové trávne
plochy (30 ha)

Plocha 9 v katastri
Podunajské Biskupice

Objekt 074 Kompenzačné
opatrenie 4, zatrávnenie
pozemkov v k.ú. Podunajské
Biskupice

Plocha 10 v katastri
Kalinkovo

Objekt 075 Kompenzačné
opatrenie 5, zatrávnenie
pozemkov v k.ú. Kalinkovo

Sprietočnenie
Biskupického
ramena

a. Nápustný objekt Objekt 076 Kompenzačné
opatrenie 6, sprietočnenie
Biskupického ramena

a

Objekt 077 Kompenzačné
opatrenie 6, most na lesnej
ceste nad Biskupickým
ramenom

b. Odberný objekt
c. Nahradenie priepustu
mostom
d. Obnova koryta na
úseku 600 m
e. Rozšírenie ramena
v úseku 450 m
f. Napojenie
vnútorného ramena cca
500 m
g. Odstránenie
hlineného násypu
h. Regulačný objekt
i. Napojenie ramena na
priesakový kanál

Tabuľka 1 Kompenzačné opatrenia
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3. CESTNÉ OBJEKTY
V tejto kapitole sú stanovené požiadavky na riešenie cestných objektov Projektovej cestnej komunikácie.

V Tabuľke 2 sú uvedené požadované minimálne parametre osobitných častí Projektovej cestnej komunikácie

Vymedzenie
posudzované časti

úseku

staničenie Kategó
ria

podľa
DÚR

Min.
Požad.

Kategór
ia

Návrhov
á

rýchlosť
[vn]

v km/h

Deliaci
pás

[d]  *

Jazdný
pruh
[a1]

Jazdný
pruh
[a2]

Jazdný
pruh
[a3]

Spevn.
Krajnic

a
[c]

Nespev
n.

krajnic
a

[e]

Vodiac
i

prúžok
[v1]

Vodiaci
prúžok

[v2]

Možnosť
rozšírenia
na 6-pruh

podľa
DÚR

Max.
pozdĺ

ž.
sklon

[s]

Šírka
objekto
v [lo]

Dĺžk
a

nadja
zdov
[ln]

Možnos
ť

optimal
izácie

nivelety

Požado
vaná

Funkčn
á

úroveň
od
km

do
km

D
4 

JA
-I

S

MÚK Jarovce -
MÚK Rusovce 0,00 1,60 D 26,5 D 25,5 100

km/h 3,0 m 3,75 m 3,75 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p 4p ÁNO C

MÚK Rusovce 1,60 2,00 D 26,5 D 25,5 100
km/h 3,0 m 3,75 m 3,75 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p 4p ÁNO C

MÚK Rusovce -
MÚK Ketelec 2,00 5,60 D 26,5 D 25,5 100

km/h 3,0 m 3,75 m 3,75 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p 4p ÁNO C

MÚK Ketelec 5,60 7,40 D 33,5 D 32,5 100
km/h 3,0 m 3,75 m 3,75 m

rezerva
pre

3,50 m
2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 4p

(6p) 6p ÁNO C

MÚK Ketelec -
MÚK Rovinka 7,40 10,30 D 33,5 D 25,5 100

km/h 3,0 m 3,75 m 3,75 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 4p
(6p) 6p ÁNO C

MÚK Rovinka 10,30 11,90 D 33,5 D 32,5 100
km/h 3,0 m 3,75 m 3,75 m

rezerva
pre

3,50 m
2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 4p

(6p) 6p ÁNO C

MÚK Rovinka -
MÚK Podunajské
Biskupice

11,90 13,70 D 33,5 D 25,5 100
km/h 3,0 m 3,75 m 3,75 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 4p

(6p) 6p ÁNO C

MÚK Podunajské
Biskupice 13,70 15,20 D 33,5 D 32,5 100

km/h 3,0 m 3,75 m 3,75 m
rezerva

pre
3,50 m

2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 4p
(6p) 6p ÁNO C

MÚK Podunajské
Biskupice - MÚK
Ivanka západ

15,20 21,00 D 33,5 D 25,5 100
km/h 3,0 m 3,75 m 3,75 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 4p

(6p) 6p ÁNO C

MÚK Ivanka
západ 21,00 21,90 D 26,5

+ K
D 25,5

+ K
100

km/h 3,0 m 3,75 m 3,75 m 3,50 m 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 8p 8p ÁNO C

MÚK Ivanka sever 21,90 23,39 D 26,5
+ K

D 25,5
+ K

100
km/h 3,0 m 3,75 m 3,75 m 3,50 m 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 4% 8p 8p ÁNO C
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D
4 

IS
-R

A
MÚK Ivanka Sever
- MÚK Čierna
voda

23,39 24,09 D 33,5 D 32,5 100
km/h 3,0 m 3,75 m 3,75 m 3,50 m 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 6p 6p ÁN

O C

MÚK Čierna voda 24,09 24,89 D 33,5 D 32,5 100
km/h 3,0 m 3,75 m 3,75 m 3,50 m 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 6p 6p ÁN

O C

Čierna voda -
MÚK Rača 24,89 26,49 D 26,5 D 25,5 100

km/h 3,0 m 3,75 m 3,75 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p 4p ÁN
O C

MÚK Rača 26,49 26,99 D 26,5 D 25,5 100
km/h 3,0 m 3,75 m 3,75 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 4% 4p 4p ÁN

O C

R
7 

PR
-K

E

MÚK Prievoz 0,00 0,40 R 24,5 R 24,5 80 km/h 3,0 m 3,50 m 3,50 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p 4p ÁN
O C

MÚK Prievoz -
MÚK Slovnaftská 0,40 0,60 R 24,5 R 24,5 80 km/h 3,0 m 3,50 m 3,50 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p 4p ÁN

O C

MÚK Slovnaftská 0,60 1,20 R 24,5 R 24,5/
R 31,5 80 km/h 3,0 m 3,50 m 3,50 m 3,50 m 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 6p 6p ÁN

O C

MÚK Slovnaftská
- MÚK Ketelec 1,20 5,70 R 31,5 R 31,5 80/100

km/h 3,0 m 3,50 m 3,50 m 3,50 m 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 6p 6p ÁN
O C

MÚK Ketelec 5,70 7,21 R 31,5 R 31,5 100
km/h 3,0 m 3,50 m 3,50 m 3,50 m 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 6p 6p ÁN

O C

R
7 

K
E

-D
L

MÚK Ketelec -
MÚK Dunajská
Lužná

7,21 14,01 R 31,5 R 24,5 100
km/h 3,0 m 3,50 m 3,50 m

rezerva
pre

3,50 m
2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 4p

(6p) 6p ÁN
O C

MÚK Dunajská
Lužná 14,01 14,93 R 31,5 R 24,5 100

km/h 3,0 m 3,50 m 3,50 m
rezerva

pre
3,50 m

2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 4p
(6p) 6p ÁN

O C

R
7 

D
L

-H
O

MÚK Dunajská
Lužná - MÚK
Samorín

14,01 18,93 R 24,5 R 24,5 100
km/h 3,0 m 3,50 m 3,50 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p 4p ÁN

O C

MÚK Šamorín 18,93 19,93 R 24,5 R 24,5 100
km/h 3,0 m 3,50 m 3,50 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p 4p ÁN

O C

MÚK Šamorín -
MÚK Holice 19,93 31,23 R 24,5 R 24,5 100

km/h 3,0 m 3,50 m 3,50 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p 4p ÁN
O C

MÚK Holice 31,23 32,11 R 24,5 R 24,5 100
km/h 3,0 m 3,50 m 3,50 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p 4p ÁN

O C
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Úseky preložky cesty II/572

Cesta II/572, D4 - Most pri Bratislave Všetky parametre podľa DÚR, možnosti optimalizácie iba v súvislosti s úpravami hlavnej trasy nadväzujúcich Samostatných úsekov D4-4 a D4-5.
Cesta II/572, predĺženie Galvaniho ulice Všetky parametre podľa DÚR, možnosti optimalizácie iba v súvislosti s úpravami hlavnej trasy nadväzujúcich Samostatných úsekov D4-4 a D4-5.
Vysvetlivky :

Kategória podľa DÚR - kategória pre danú časť Projektovej cestnej komunikácie podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie
Požad. kateg. pre Návrhy - požadovaná kategória pre danú časť Projektovej cestnej komunikácie pre Detailné návrhy riešení Koncesionára
Návrhová rýchlosť [vn] v

km/h - požadovaná návrhová rýchlosť pre danú časť Projektovej cestnej komunikácie pre Detailné návrhy riešení Koncesionára

Deliaci pás [d]  * - minimálna požadovaná hodnota - šírka zelenej (prípadne spevnenej) časti stredného deliaceho pásu - minimálna požadovaná hodnota je 3,0 m
Jazdný pruh [a1] - minimálna požadovaná hodnota - šírka prvého jazdného pruhu
Jazdný pruh [a2] - minimálna požadovaná hodnota - šírka druhého jazdného pruhu

Jazdný pruh [a3] - minimálna požadovaná hodnota - šírka tretieho jazdného pruhu - priestorová rezerva pre rozšírenie v budúcnosti, úprava povrchu sa
predpokladá ako nespevnený povrch, variant so spevneným povrchom bude prípustný

Spevnená krajnica [c] - minimálna požadovaná hodnota - šírka spevnenej časti krajnice bez vodiaceho prúžku
Nespevnená krajnica [e] - minimálna požadovaná hodnota - šírka nespevnenej časti krajnice, vrátane priestoru pre umiestnenie zvodidiel

Vodiaci prúžok [v1] - minimálna požadovaná hodnota - šírka vonkajšieho vodiaceho prúžku smerovo rozdelenej cestnej komunikácie
Vodiaci prúžok [v2] - minimálna požadovaná hodnota - šírka vnútorného vodiaceho prúžku smerovo rozdelenej cestnej komunikácie

Možnosť rozšír. na 6-pruh
podľa DÚR - minimálna požadovaná hodnota – požiadavka na návrh takých riešení, ktoré v budúcnosti umožní rozšírenie na pôvodné šírkové usporiadanie

Max. pozdĺž. sklon [s] - minimálna požadovaná hodnota - max. akceptovateľný pozdĺžny sklon nivelety
Šírka objektov [lo] - minimálna požadovaná hodnota – minimálne šírkové usporiadanie mostných objektov na danom úseku Projektovej cestnej komunikácie

Dĺžka nadjazdov [ln] - minimálna požadovaná hodnota – minimálna dĺžka nadjazdov ( podjazdov) nad Projektovou cestnou komunikáciou

Možnosť optimalizácie
nivelety - možnosť úpravy nivelety podľa nadväzujúcich častí Projektovej cestnej komunikácie

Požadovaná Funkčná
úroveň - maximálna prípustná projektovaná Funkčná úroveň na danej časti Projektovej cestnej komunikácie pre časový horizont roku 2040.

Tabuľka 2 Požadované parametre osobitných častí Projektovej cestnej komunikácie

Projektová cestná komunikácia je zaradená do triedy F2 dopravného významu, na vybavenie a zariadenie hlavnej trasy Projektu budú kladené funkčné
požiadavky v súlade s týmto zatriedením.

Pre návrhy Koncesionára musia byť použité modelové scenáre so zákazom vjazdu tranzitnej cestnej nákladnej dopravy pre všetky časovo rozdelené
výhľadové dopravné stavy (výhľadové horizonty), podľa podrobnej analýzy dopravných vzťahov dotknutého územia, ktorá bola Koncesionárovi poskytnutá
Verejným obstarávateľom v Existujúcich poskytnutých údajoch.
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Minimálne požiadavky - usmernenie pre návrh a realizáciu optimalizovaných častí Projektovej cestnej komunikácie

Verejný obstarávateľ v rámci optimalizácie Projektu umožňuje realizovať vybrané Samostatné úseky v redukovanom šírkovom usporiadaní voči pôvodnému
šírkovému usporiadaniu podľa DÚR tak , ako táto možnosť optimalizácie vyplynula z rokovaní počas súťažného dialógu. Určenie Samostatných úsekov
vyplýva z údajov uvedených v tabuľke č. 2 tejto Prílohy č. 18 Zmluvy.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby boli všetky redukcie riešené tak, aby v budúcnosti bolo možné rozšírenie na pôvodne šírkové usporiadanie podľa DÚR pri
minimálnych nutných zásahoch do konštrukcií a objektov realizovaných Koncesionárom vo Fáze 1.

Pôvodne riešenie časti Projektovej cestnej komunikácie od MÚK Ketelec po MÚK Ivanka západ bolo navrhnuté so šírkovým usporiadaním pre šesť-pruh
s obojstrannými odstavnými pruhmi. V súlade so závermi zo súťažného dialógu, v Konečnej ponuke Verejný obstarávateľ umožňuje nové riešenie ako štvor-
pruhové s odstavnými pruhmi s priestorovou rezervou ponechanou po oboch stranách hlavnej trasy pri dodržaní trasovania osi podľa DÚR. Pôvodné riešenie
časti rýchlostnej cesty R7 od MÚK Ketelec po MÚK Šamorín bolo navrhnuté ako štvor-pruhové usporiadanie s obojstrannými odstavnými pruhmi
s priestorovou rezervou pre šesť-pruhové usporiadanie v strednom deliacom páse. V súlade so závermi zo súťažného dialógu, v Konečnej ponuke Verejný
obstarávateľ umožňuje nové riešenie ako štvor-pruhové s odstavnými pruhmi s priestorovou rezervou ponechanou po oboch stranách hlavnej trasy pri
dodržaní trasovania osi podľa DÚR. Priestorové rezervy nie je potrebné riešiť fyzicky zemným telesom bez spevnenej časti povrchu, ale iba ponechaním
voľného priestoru pre budúce možné rozšírenie.

Umiestnenie trás inžinierskych sieti pozdĺž zemného telesa hlavnej trasy, ako aj riešenie trás sietí Projektovej cestnej komunikácie, bude riešené s ohľadom na
budúce rozšírenie redukovaných častí tak, aby boli zásahy do týchto sietí v budúcnosti nutné iba v minimálnom rozsahu.

Oplotenie Projektovej cestnej komunikácie bude riešené pre výhľadový stav, pre budúce šírkové usporiadanie podľa DÚR.

Protihlukové steny budú realizované podľa požiadaviek podľa bodu 9 tejto Prílohy č. 18 Zmluvy.

Portály na Projektovej cestnej komunikácii budú realizované pre redukované šírkové usporiadanie, realizácia riešenia pre výhľadový stav bude prípustná.

Požiadavky na mostné objekty na hlavnej trase a objekty ponad hlavnou trasou sú opísané v časti 4 tejto Prílohy č. 18.

Požiadavky na pozdĺžne sklony hlavnej trasy, uvedené v tabuľke č. 2 tejto Prílohy č. 18, sú požadované ako maximálne možné v hodnote max. 3%,
u niektorých častí hlavnej trasy, kde nie je možné túto hodnotu dodržať, sú uvedené sklony do max. 4%, najme v prípadoch preklenovania existujúcich
objektov, križujúcich Projektovú cestnú komunikáciu.

Objekty verejného osvetlenia na objektoch Projektovej cestnej komunikácie (vrátane MÚK a mostov) sú súčasťou Projektu a budú prevádzkované
prevádzkovateľom Projektovej cestnej komunikácie – Koncesionárom po dobu Koncesnej lehoty, vrátane prevádzkových nákladov na spotrebu elektrickej
energie. Osvetlenie na objektoch, ktoré sú Vyvolanými úpravami, sú takisto Vyvolanými úpravami a budú odovzdané spolu tretím stranám.

Prejazdy cez stredný deliaci pás na hlavnej trase Projektovej cestnej komunikácie budú riešené v súlade s poskytnutým riešením v dokumentáciách pre
stavebné povolenie. Budú realizované a osadené oceľovým obojstranným otvárateľným zvodidlom, s úrovňou zachytenia H3, v dĺžke minimálne 45 m,
konštruovaným tak, aby bolo možné v prípade potreby zvodidlo rozobrať (otvoriť) za pomoci bežného náradia bez použitia mechanizácie.
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Požiadavky na mimoúrovňové križovatky

Pre návrhy Koncesionára a následnú realizáciu Projektu sú uvažované ako uzlové nasledujúce križovatky :
 MÚK Ivanka sever pri križovaní diaľnice D1 a D4
 MÚK Jarovce pri križovaní diaľnice D2 a D4
 MÚK Ketelec pri križovaní diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7
 MÚK Prievoz pri križovaní diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R7

Ostatné mimoúrovňové križovatky sú uvažované ako exitové.

V tabuľke 3 sú uvedené požadované minimálne parametre mimoúrovňových križovatiek Projektovej cestnej komunikácie a možnosti pre ich optimalizáciu.

Úsek č. 1 a 2 D4
Návrhová
rýchlosť

[Vn]

Počet
Jazdných
pruhov

Šírka
Jazdného
pruhu [a]

Spevnená
krajnica

[c]

Nespevnená
krajnica [e]

Vodiaci
prúžok
krajný

[v1]

Vodiaci
prúžok

stredový
[v2]

Možnosti optimalizácie

MÚK JAROVCE

Vetva JA1 – Bratislava (D2) – Bratislava Rača (D4) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m
- úprava nivelety podľa

nadväzujúcich častí Projektovej
cestnej komunikácie
- konštrukčné riešenie
- zjednotenie designu

Vetva JA2 – Györ (D2) – Bratislava Rača (D4) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva JA3 – Bratislava Rača (D4) – Bratislava (D2) 50 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva JA4 – Wien (D4) – Györ (D2) 50 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva JA5 – Bratislava Rača (D4) - Györ (D2) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

MÚK RUSOVCE

Vetva RU1 - Z I/2 (od Rusoviec) na D4 (smer Jarovce) 50/40
km/h 1/2 5,5/3,5 +

Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m
- úprava nivelety podľa

nadväzujúcich častí Projektovej
cestnej komunikácie
- konštrukčné riešenie
- zjednotenie designu
- typ križovatky
- tvar vetiev
- dopravné riešenie

Vetva RU2 - Z D4 (od Ketelca) na I/2 (smer BA) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m -

Vetva RU3 - Z D4 (od Jaroviec) na I/2 (smer Rusovce) 50/60
km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva RU4 - Z I/2 (od Rusoviec) na D4 (smer Ketelec) 60/50
km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m
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Úsek č. 1 a 2 D4
Návrhová
rýchlosť

[Vn]

Počet
Jazdných
pruhov

Šírka
Jazdného
pruhu [a]

Spevnená
krajnica

[c]

Nespevnená
krajnica [e]

Vodiaci
prúžok
krajný

[v1]

Vodiaci
prúžok

stredový
[v2]

Možnosti optimalizácie

MÚK RUSOVCE

Vetva RU 5 - Z I/2 (od BA) na D4 (smer Jarovce) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m
- úprava nivelety podľa

nadväzujúcich častí Projektovej
cestnej komunikácie
- konštrukčné riešenie
- zjednotenie designu
- typ križovatky
- tvar vetiev
- dopravné riešenie

Vetva RU6 - Z D4 (od Ketelca) na I/2 (smer Rusovce) 80/50
km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva RU7 - Z D4 (od Jaroviec) na I/2 (smer BA) 30 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva RU8 - Z I/2 (od BA) na D4 (smer Ketelec) 60 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m -

MÚK KETELEC

Vetva PS - Z D4 (od Rusoviec) na R7 (smer Dun. Streda) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m
- úprava nivelety podľa

nadväzujúcich častí Projektovej
cestnej komunikácie
- konštrukčné riešenie
- zjednotenie designu
- typ križovatky
- tvar vetiev
- dopravné riešenie

Vetva PB - Z D4 (od Rusoviec) na R7 (smer BA) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva IB - Z D4 (od Rovinky) na R7 (smer BA) 70 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva IS - Z D4 (od Rovinky) na R7 (smer Dun. Streda) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m -

Vetva BI - Z R7 (od BA) na D4 (smer Rovinka) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m -

Vetva BP - Z R7 (od BA) na D4 (smer Rusovce) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva SI - Z R7 (od Dun. Streda) na D4 (smer Rovinka) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva SP - Z R7 (od Dun. Streda) na D4 (smer Rusovce) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m -
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Úsek č. 1 a 2 D4
Návrhová
rýchlosť

[Vn]

Počet
Jazdných
pruhov

Šírka
Jazdného
pruhu [a]

Spevnená
krajnica

[c]

Nespevnená
krajnica [e]

Vodiaci
prúžok
krajný

[v1]

Vodiaci
prúžok

stredový
[v2]

Možnosti optimalizácie

MÚK ROVINKA

Vetva PR - Z D4 (od Ketelca) na I/63 (smer Dun. Lužná) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m
- úprava nivelety podľa

nadväzujúcich častí Projektovej
cestnej komunikácie
- konštrukčné riešenie
- zjednotenie designu
- typ križovatky
- tvar vetiev
- dopravné riešenie

Vetva PG - Z D4 (od Ketelca) na I/63 (smer BA) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m -

Vetva IG - Z D4 (od Ivanky) na I/63 (smer BA) 60/50
km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva IR - Z D4 (od Ivanky) na I/63 (smer Dun. Lužná) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m -

Vetva GI - Z I/63 (od BA) na D4 (smer Ivanka) 35 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m -

Vetva GP - Z I/63 (od BA) na D4 (smer Ketelec) 50 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva RI - Z I/63 (od Dun. Lužná) na D4 (smer Ivanka) 50/35
km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva RP - Z I/63 (od Dun. Lužná) na D4 (smer Ketelec) 35 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m -

MÚK PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Vetva L8 - Z D4 (od Rovinky) na II/572 (smer Most pri
BA) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

- úprava nivelety podľa
nadväzujúcich častí Projektovej
cestnej komunikácie
- konštrukčné riešenie
- zjednotenie designu
- typ križovatky
- tvar vetiev
- dopravné riešenie

Vetva L12 - Z D4 (od Rovinky) na II/572 (smer Vrakuňa) 30 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m -

Vetva L4 - Z D4 (od Ivanky) na II/572 (smer Most pri
BA) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva L10 - Z D4 (od Ivanky) na II/572 (smer Vrakuňa) 35 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m -

Vetva L7 - Z II/572 (od Vrakune) na D4 (smer Rovinka) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m
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Úsek č. 1 a 2 D4
Návrhová
rýchlosť

[Vn]

Počet
Jazdných
pruhov

Šírka
Jazdného
pruhu [a]

Spevnená
krajnica

[c]

Nespevnená
krajnica [e]

Vodiaci
prúžok
krajný

[v1]

Vodiaci
prúžok

stredový
[v2]

Možnosti optimalizácie

MÚK PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Vetva L3 - Z II/572 (od Vrakune) na D4 (smer Ivanka) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m
- úprava nivelety podľa

nadväzujúcich častí Projektovej
cestnej komunikácie
- konštrukčné riešenie
- zjednotenie designu
- typ križovatky
- tvar vetiev
- dopravné riešenie

Vetva L9 - Z II/572 (od Most pri BA) na D4 (smer
Rovinka) 35 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m -

Vetva L11 - Z II/572 (od Most pri BA) na D4 (smer
Ivanka) 35 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m -

MÚK IVANKA ZÁPAD

Vetva JA-SE - Z D4 (od Rovinky) na I/61 (smer Senec) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m
- úprava nivelety podľa nadväz.

častí Projektovej cestnej
komunikácie
- konštrukčné riešenie
- zjednotenie designu
- typ križovatky
- tvar vetiev

Vetva ST-SE - Z D4 (od Rače) na I/61 (smer Senec) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva SE-ST - Z I/61 (od Senca) na D4 (smer Rovinka) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva SE-JA - Z I/61 (od Senca) na D4 (smer Rača) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

MÚK IVANKA SEVER

Vetva JA-TT - Z D4 (od Rovinky) na D1 (smer Trnava) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m
- úprava nivelety podľa

nadväzujúcich častí Projektovej
cestnej komunikácie
- konštrukčné riešenie
- zjednotenie designu

Vetva JA-BA - Z D4 (od Rovinky) na D1 (smer BA) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva ST-TT - Z D4 (od Rače) na D1 (smer Trnava) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva ST-BA - Z D4 (od Rače) na D1 (smer BA) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva TT-ST - Z D1 (od Trnavy) na D4 (smer Rača) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva TT-JA - Z D1 (od Trnavy) na D4 (smer Rovinka) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m
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Úsek č. 1 a 2 D4
Návrhová
rýchlosť

[Vn]

Počet
Jazdných
pruhov

Šírka
Jazdného
pruhu [a]

Spevnená
krajnica

[c]

Nespevnená
krajnica [e]

Vodiaci
prúžok
krajný

[v1]

Vodiaci
prúžok

stredový
[v2]

Možnosti optimalizácie

MÚK IVANKA SEVER

Vetva BA-JA - Z D1 (od BA) na D4 (smer Rovinka) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m
- úprava nivelety podľa

nadväzujúcich častí Projektovej
cestnej komunikácie
- konštrukčné riešenie
- zjednotenie designu

Vetva BA-ST - Z D1 (od BA) na D4 (smer Rača) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

MÚK ČIERNA VODA

Vetva ST-VA - Z D4 (od Ivanky) na III/5021 (smer
Vajnory) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m -

- úprava nivelety podľa
nadväzujúcich častí Projektovej
cestnej komunikácie
- konštrukčné riešenie
- zjednotenie designu
- typ križovatky
- tvar a počty vetiev
- dopravné riešenie

Vetva CV-VA - Z D4 (od Ivanky) na III/5021 (smer
Čierna voda) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m -

Vetva JA-VA - Z D4 (od Rače) na III/5021 (smer
Vajnory) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva VA-CV2 - Z D4 (od Rače) na III/5021 (smer
Čierna voda) 40 km/h 1 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m -

Vetva VA-JA - Z III/5021  na D4 (smer Rača) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva VA-ST - Z III/5021  na D4 (smer Ivanka) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva VA-CE - prípojka na CEPIT 40 km/h 1 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m -

MÚK RAČA

Vetva 6 - Z D4 (od Ivanky) na II/502 (smer Pezinok) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m
- úprava nivelety podľa

nadväzujúcich častí Projektovej
cestnej komunikácie
- konštrukčné riešenie
- zjednotenie designu
- typ križovatky
- tvar vetiev
- dopravné riešenie

Vetva 3 - Z D4 (od Ivanky) na II/502 (smer Rača) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva 5 - Z II/502 (od Rače) na D4 (smer Ivanka) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Vetva 4 - Z II/502 (od Pezinka) na D4 (smer Ivanka) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

Preložka cesty II/502 (polovičný profil) - vetva 10 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m
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Úsek č. 3, 4, a 5 R7
Návrhová
rýchlosť

[Vn]

Počet
Jazdných
pruhov

Šírka
Jazdného
pruhu [a]

Spevnená
krajnica

[c]

Nespevnená
krajnica [e]

Vodiaci
prúžok
krajný

[v1]

Vodiaci
prúžok

stredový
[v2]

Možnosti optimalizácie

MÚK Prievoz

R7 Dunajská Lužná - D1 Petržalka (Vetva A1) 40 km/h 2 3,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m
- úprava nivelety podľa

nadväzujúcich častí Projektovej
cestnej komunikácie
- konštrukčné riešenie
- zjednotenie designu
- typ križovatky
- tvar vetiev
- dopravné riešenie
- nutné riešiť spolu s MÚK

Slovnaftská

R7 Dunajská Lužná – D1 Trnava (existujúca vetva A2) - - - - - - -

D1 Trnava - ul. Bajkalská (Vetva B1) 40 km/h 2 3,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m

D1 Trnava – R7 Dunajská Lužná (Vetva B2) 40 km/h 2 3,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m

ul. Bajkalská – D1 Petržalka (existujúca vetva C1) - - - - - - -

ul. Bajkalská – D1 Trnava (Vetva C2a) 40 km/h 2 3,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m

ul. Prístavná – D1 Trnava (Vetva C2b) 40 km/h 2 3,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m

D1 Petržalka – R7 Dunajská Lužná (Vetva D1) 40 km/h 2 3,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m

D1 Petržalka - ul. Bajkalská (Vetva D2) 40 km/h 2 3,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m

D1 Trnava – ul. Prístavná (Vetva E) 30 km/h 1 5,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m

ul. Bajkalská - ul. Prístavná (Vetva F) 30 km/h 1 5,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m

D1 Petržalka – ul. Prístavná (Vetva G) 30 km/h 1 5,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m
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Úsek č. 3, 4, a 5 R7
Návrhová
rýchlosť

[Vn]

Počet
Jazdných
pruhov

Šírka
Jazdného
pruhu [a]

Spevnená
krajnica

[c]

Nespevnená
krajnica [e]

Vodiaci
prúžok
krajný

[v1]

Vodiaci
prúžok

stredový
[v2]

Možnosti optimalizácie

MÚK Slovnaftská

VSLF 1 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 0,75 m 0,25 m 0,125 m
- úprava nivelety podľa
nadväzujúcich častí Projektovej
cestnej komunikácie
- konštrukčné riešenie
- zjednotenie designu
- typ križovatky
- tvar vetiev
- dopravné riešenie
- nutné riešiť spolu s MÚK

Prievoz

VSLF 2 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 0,75 m 0,25 m 0,125 m

VSLF 3 Prievoz - Prístavná 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 0,75 m 0,25 m 0,125 m

VSLF 4 Prístavná - Ketelec 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 0,75 m 0,25 m 0,125 m

MÚK Ketelec

D4IB Ivanka Sever - Prievoz 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 0,75 m 0,25 m 0,125 m - úprava nivelety podľa
nadväzujúcich častí Projektovej
cestnej komunikácie
- konštrukčné riešenie
- zjednotenie designu
- typ križovatky
- tvar vetiev
- dopravné riešenie

KKP Prievoz - Dunajská Lužná kolektor 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 0,75 m 0,25 m 0,125 m

D4BP smer Prievoz - Jarovce 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 0,75 m 0,25 m 0,125 m

MÚK Dunajská Lužná

BS Bratislava(R7) - Dunajská Streda (I/63) 0,000-0,198 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m
- úprava nivelety podľa

nadväzujúcich častí Projektovej
cestnej komunikácie
- konštrukčné riešenie
- zjednotenie designu
- typ križovatky
- tvar vetiev
- dopravné riešenie

BS Bratislava(R7) - Dunajská Streda (I/63) 0,198-0,360 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

DR Dunajská Streda (R7) - Šamorín (I/63) 0,000-0,198 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

DR Dunajská Streda (R7) - Šamorín (I/63) 0,198-0,360 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

SD Dunajská Lužná (I/63) - Dunajská Streda (R7) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

RB Šamorín (I/63) - Bratislava (R7) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m
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Úsek č. 3, 4, a 5 R7
Návrhová
rýchlosť

[Vn]

Počet
Jazdných
pruhov

Šírka
Jazdného
pruhu [a]

Spevnená
krajnica

[c]

Nespevnená
krajnica [e]

Vodiaci
prúžok
krajný

[v1]

Vodiaci
prúžok

stredový
[v2]

Možnosti optimalizácie

MÚK Šamorín

V1 Dunajská Streda (R7) - Kvetoslavov,
Šamorín(III/503)

60/40
km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

- úprava nivelety podľa
nadväzujúcich častí Projektovej
cestnej komunikácie
- konštrukčné riešenie
- zjednotenie designu
- typ križovatky
- tvar vetiev
- dopravné riešenie

V2 Kvetoslavov, Šamorín (III/503) - Bratislava (R7) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

V3 Šamorín (III/503) - Bratislava (R7) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

V4 Dunajská Streda (R7) - Kvetoslavov (III/503) 50 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

V5 Bratislava (R7) - Kvetoslavov, Šamorín (III/503) 50 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

V6 Kvetoslavov, Šamorín (III/503) - Dunajská Streda
(R7) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

V7 Kvetoslavov (III/503) - Dunajská Streda (R7) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

V8 Bratislava (R7) - Šamorín (III/503) 50 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m

MÚK Holice – viď časť 3.1

Tauľka. 3 Mimoúrovňové križovatky - MÚK
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Minimálne požiadavky - usmernenie pre návrh a realizáciu MÚK Prievoz

Súčasťou Projektu, ako aj Konečnej ponuky a následnej realizácie Prác Koncesionárom, bude prestavba a rekonštrukcia existujúcej mimoúrovňovej
križovatky MÚK Prievoz v priestore napojenia rýchlostnej cesty R7 na diaľnicu D1 a významné miestne komunikácie (ulice Bajkalská a Prístavná).

Riešenie tejto mimoúrovňovej križovatky MÚK Prievoz súvisí s riešením mimoúrovňovej križovatky MÚK Slovnaftská a napojením ulice Prístavná
a Bajkalská na diaľnicu D1 a rýchlostnú cestu R7 a tak je potrebné túto lokalitu vnímať komplexne počas prípravy projektových dokumentácií, ako aj počas
realizácie a prípravy jej organizácie.

Pre návrh riešenia MÚK Prievoz je treba zohľadniť ako záväznú dokumentáciu pre územné rozhodnutie MÚK Prievoz a DÚR Samostatného úseku R7-1
Prievoz – Ketelec na R7, ako aj dokumentáciu pre stavebné povolenie Samostatného úseku R7-1 Prievoz – Ketelec na R7, ktoré boli Verejným
obstarávateľom poskytnuté Koncesionárovi v Existujúcich poskytnutých údajoch.

Povinnosťou Koncesionára bude, okrem iného, aj komplexné riešenie obnovy existujúcich mostných objektov, ktoré sú súčasťou nového riešenia MÚK
Prievoz, na ktoré sú napojené nové vetvy tohto kríženia nadradenej aj miestnej cestnej siete. Súčasťou Projektu (obsahom Konečnej ponuky a povinnosťou
Koncesionára) je demolácia a výstavba nových mostných objektov, ktoré sú v objektovej skladbe záväznej dokumentácie pre územné rozhodnutie MÚK
Prievoz riešené nasledovne :

Dokumentácia pre územné rozhodnutie „Diaľnice D1 Bratislava, križovatka Prievoz – rekonštrukcia“

 SO 211 – Oprava ľavobrežnej estakády – most MŠ-2
 SO 212 – Oprava mosta na vetve OK – D1
 SO 213 – Oprava ľavobrežnej estakády – most ŠM-1
 SO 214 – Oprava mosta TR-1
 SO 215 – Oprava mosta RT-1
 SO 216 – Oprava mosta 1 na OK
 SO 217 – Oprava mosta 2 na OK
 SO 218 – Oprava mosta na vetve D1-OK

Pre vyššie uvedené mostné objekty bude nutné v rámci prípravy dokumentácie pre realizáciu stavby Koncesionára, zaistiť kompletnú diagnostiku týchto
mostov vrátane základových konštrukcií. Na základe tejto diagnostiky a v súlade s riešením podľa záväznej dokumentácie pre územné rozhodnutie MÚK
Prievoz Koncesionár posúdi rozsah demolácií a možností zachovania tých konštrukčných prvkov, ktoré budú spĺňať požiadavku na mostné konštrukcie podľa
EN 1990 na informatívnu návrhovú životnosť.

Súčasťou Konečnej ponuky Koncesionára a realizácie Koncesionára bude tiež SO 151 Preložka vlečkovej koľaje firmy Peris,a.s., demontáž železničného
zvršku a SO 152 Preložka vlečkovej koľaje firmy Peris,a.s., železničný spodok a zvršok.
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3.1 Minimálne požiadavky na riešenie Mimoúrovňovej križovatky Holice

Verejný obstarávateľ v zmysle optimalizácie celkového riešenia Projektu požaduje nové dopravné riešenie v lokalite mimoúrovňovej križovatky Holice. Nové
riešenie nebude navrhnuté ako mimoúrovňové – viď schému na obrázku č. 1, v ktorej sú vyznačené dve fázy realizácie dopravného riešenia. Fáza 1
predstavuje požadované riešenie zo strany Koncesionára po dobu Koncesnej lehoty a Fáza 2 predstavuje budúcu realizáciu mimoúrovňového kríženia po
predĺžení rýchlostnej cesty R7 do Dunajskej Stredy Verejným obstarávateľom ako iný projekt.

Požiadavky na nové dopravné riešenie :

A. rozsah Prác realizovaných Koncesionárom :
 teleso rýchlostnej cesty R7 bude skrátené približne o 800 m a ukončené približne v 16,6 km staničenia;
 v priestore, pôvodne určeného pre realizáciu SSÚR Holice, bude realizovaný zjazd a nájazd z a na rýchlostnú cestu R7, obojsmerný, s nasledujúcimi

parametrami : návrhová rýchlosť : 40 km/h, (táto požiadavka bude preverená Koncesionárom z dôvodu dodržaní trvalých záberov podľa DÚR)
maximálne prípustná funkčná úroveň C pre intenzity dopravy podľa dopravno-inžinierskych podkladov z DÚR pre MÚK Holice;
šírkové usporiadanie : jazdné pruhy 2x 5,5 m + Δš,

spevnená krajnica c = 2x0,25 m,
nespevnená krajnica 2x1,5 m,
vodiace prúžky 0,25m
vrátane stredového zvodidla v rozsahu prvého smerového oblúka od konca R7 až po koniec priameho úseku
pred križovatkou tvaru T

 úrovňová križovatka tvaru T v priestore pôvodne navrhnuté okružnej križovatky (obj. 103 vpravo) vrátane pruhov pre odbočenie vľavo;
 prepojenie medzi križovatkou T a okružnou križovatkou – obj. 104 na ceste I/63 v parametroch vyššie uvedeného zjazdu/nájazdu;
 okružná križovatka obj. 104 na I/63 (vrátane dočasnej preložky cesty I/63) doplnená o priame prepojenie (bypass) v smere Dunajská streda / R7;
 preložka cesty 06323 – objekt 125 Preložka cesty III/06323 v km 16.500 R7 vľavo, v pôvodnom riešení podľa DÚR;
 úrovňová križovatka tvaru T na ceste III/06324 ako napojenie preložky cesty III/06323 v priestore pôvodnej okružnej križovatky (obj. 103 vľavo).
 všetky vyššie uvedené objekty budú realizované tak, aby v budúcnosti bolo realizovateľné pôvodné mimoúrovňové riešenie MÚK Holice v úprave

podľa schémy v obrázku č. 1.

B. rozsah Prác, ktoré nebudú Koncesionárom realizované počas Koncesnej lehoty :
Vo Fáze 1 nebudú realizované objekty č. 103, 126, 212, napojenie pôvodného SSÚR Holice a koniec hlavnej trasy úseku R7 v dĺžke približne 800 m.
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Obrázok č. 1 – Schéma nového dopravného riešenia na konci Úseku č. 5 v lokalite MÚK Holice
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4. MOSTY
V tejto kapitole sú stanovené požiadavky na riešenie mostných objektov Projektovej cestnej

komunikácie, vrátane mostných objektov v režime Vyvolaných úprav.

Všetky mostné objekty budú navrhnuté v súlade s EN 1990 ohľadom informatívnej návrhovej
životnosti podľa tab. 2.1 kategórie 5 na sto (100) rokov.

4.1. Všeobecné požiadavky na mostné konštrukcie

V tabuľke 4. sú stanovené požiadavky platné pre všetky mostné objekty všeobecne, v prvej časti
sú uvedené parametre požadované Verejným obstarávateľom na návrhy riešení, v druhej časti sú
uvedené časti, ktoré bude možné optimalizovať.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE NÁVRH MOSTOV(1)

Požadované
parametre Legislatíva podľa DÚR Dizajn Konštrukcia

▪ navrhovať prvky v súlade s
NA - EC , pokiaľ  nie je,

použiť NA prílohu krajiny
nám príbuznej a to geo-

klimatickými podmienkami

▪dodržať výšku
protihlukových stien

▪ zjednotiť
architektonické riešenie
konštrukčných prvkov a

vybavenia

▪ šírkové usporiadanie
dané v tabuľke č. 2 tejto

Prílohy č. 18 Zmluvy

▪ dodržať požiadavky
všetkých dotknutých

organizácií, ktoré poskytli
vyjadrenie alebo stanovisko

k danej stavbe

▪ dodržať trvalý záber

▪ návrh podľa: Vzorové
listy č. 4 - Mosty,

Technické predpisy,
Technicko-kvalitatívne

podmienky (VL-
4,TP,TKP)

▪ vyhnúť sa bariérovému
efektu mostnej konštrukcie
(migrácia biotopov) (EIA)

▪ zachovať nadväznosť
dopravnej skladby na moste
so šírkovým usporiadaním

na voľnej trase (STN)

Možná
optimalizácia

návrhu
Koncesionárom

Technológia a postup
výstavby Materiál Vybavenie Konštrukcia

▪ pevná skruž / výsuv /
MMS / letmá betonáž /

montáž

▪ betón / oceľ /
spriahnutý

▪typ a konštrukcia
zvodidiel

▪ smerovo rozdelená /
nerozdelená

▪ monolit / prefabrikát ▪ vozovky (2) ▪umiestnenie verejného
osvetlenia

▪ integrovaná/semi/ na
ložiskách / tubosider

▪ otvorená, uzavretá,
stenová opora

Poznámky (1) - platí aj pre tabuľku 5 a tabuľku 6
(2) - asfaltobetón / cementobetón

Tabuľka 4 Všeobecné požiadavky na mostné objekty
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Verejné a bezpečnostné osvetlenie, definované v Existujúcich poskytnutých údajoch, na
mostných objektoch, ktoré nie sú Vyvolanou úpravou, tiež nie je Vyvolanou úpravou, je súčasťou
mosta, vrátane napájacej sústavy a zostáva v správe Koncesionára. Verejné a bezpečnostné osvetlenie,
definované v Existujúcich poskytnutých údajoch, na mostných objektoch, ktoré sú Vyvolanou
úpravou, je tiež Vyvolanou úpravou, vrátane napájacej sústavy a budú odovzdané do správy tretím
osobám.

Architektonické riešenie mostných objektov bude zjednotené v tvarovom a materiálovom riešení
hlavnej nosnej konštrukcie, portálov, oporných múrov, spevnení a tvarovaní svahov a predovšetkým
vybavení mostov s cieľom zaistiť jednotný designový dojem kompaktného riešenia na celej
Projektovej cestnej komunikácii. Táto požiadavka platí pre monolitické aj prefabrikované mostné
konštrukcie, vrátane ekoduktov, ktoré sú riešené ako nadjazdy nad hlavnou trasou diaľnice D4
a rýchlostnej cesty R7, alebo súčasťou mimoúrovňových križovatiek.

Mosty ponad diaľnicou D4, nadjazdy a mosty mimoúrovňových križovatiek (okrem ekoduktov),
budú realizované s oporami svahovanými smerom k telesu cesty v maximálnom sklone šesťdesiat
stupňov (60°) s minimálnym odstupom päty svahu od vnútorného líca zvodidiel tri metre (3 m), okrem
mostných objektov, u ktorých musí byť zaistený ďalší prejazdný profil (gabarit) pozdĺž hlavnej trasy,
kde bude päta svahu na vonkajšej hrane tohto gabaritu. U mostov ponad rýchlostnou cestou R7 budú
prípustné riešenia s oporami zvislými, vzdialenosť týchto opôr bude vždy minimálne dva metre (2 m)
od vnútorného líca zvodidiel, alebo pol metra (0,5 m) od vonkajšej strany prípadného doplnkového
gabaritu pozdĺž hlavnej trasy.

Všetky mostné objekty ponad hlavnou trasou Projektovej cestnej komunikácie, ponad diaľnicou
D4 a rýchlostnou cestou R7, budú realizované s rozponmi v súlade s predchádzajúcim odsekom
a v súlade s pôvodným šírkovým usporiadaním podľa územného rozhodnutia (prípadne v súlade
s akceptovanou zmenou z DSP). To znamená, že mosty ponad redukovanými časťami hlavnej trasy,
kde je počas Koncesnej lehoty požadované štvôr-pruhové šírkové usporiadane s odstavnými pruhmi,
budú mosty realizované v rozponoch umožňujúcich realizáciu šesť-pruhového usporiadania
v budúcnosti, vrátane doplnkových gabaritov pozdĺž hlavnej trasy.

Všetky mostné objekty na hlavnej trase Projektovej cestnej komunikácie, okrem mostnej estakády
cez Dunaj (objekty 204, 205, 200, 206 a 207) a estakády Malé Pálenisko (objekt 203), na
redukovaných častiach Projektovej cestnej komunikácie, budú realizované v šírkach pre šírkové
usporiadanie požadované v tejto Prílohe č. 18 Zmluvy, ale s konštrukčným riešením (pripravenosťou
v rámci nosnej aj základovej konštrukcie), ktoré v budúcnosti umožní realizovať rozšírenie týchto
mostov pre pôvodné usporiadanie podľa územného rozhodnutia pre daný Samostatný úsek.
Prípustným riešením bude realizácia týchto mostov v šírke pre šesť-pruhové usporiadanie podľa
územného rozhodnutia s tým, že toto rozšírenie môže byť využité pre bezpečnostné zálivy podľa bodu
11 tejto Prílohy č. 18 Zmluvy, vrátane ďalších úprav pred, za a na moste pre dodržanie požadovaných
parametrov zálivu. V týchto prípadoch nebude platná požiadavka na umiestnenie zálivov na R7 mimo
mostných objektov podľa bodu 11 tejto Prílohy č. 18 Zmluvy.

Pre návrhy Koncesionára budú akceptovateľné všetky eurokódy aktuálne platné na území
Slovenskej republiky stanovené Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Počas projektovej prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie sú pre všetky mostné objekty
aplikované požiadavky STN 73 6201, resp. v súlade so súhlasom s technickým riešením odlišným od
STN, vydaným MDVRR SR v priebehu projektovania, zároveň v zmysle STN EN 1990 až 1998, pri
návrhu konštrukcie jednotlivých mostov sa vychádza z osvedčených a dostupných konštrukčných
systémov, berie sa na zreteľ efektivita nákladov na zriadenie mostov, prevádzkové náklady a náklady
na budúcu údržbu, sú preverované potreby budovania stáleho zariadenia a mostné objekty sú
navrhované aj pre zaťažovací model LM3 (špeciálne vozidlá), kategorizačné súčinitele sú uvažované
v hodnote = 1.
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4.2. Mostná estakáda cez Dunaj

V tabuľke 5. sú stanovené požiadavky na mostné objekty Mostnej estakády cez rieku Dunaj
SO 200, 204, 205, 206 a 207 nad rámec všeobecných požiadaviek, špecifické pre tento súbor mostov.
Požiadavky na šírkové usporiadanie komunikácie na tejto estakáde sú stanovené schémou v obrázkoch
č. 3, 4, 5 a 6.

Pre návrhy Koncesionára, pre stanovení gabaritov pod mostnými objektmi bude záväzná
referenčná výška hladiny všetkých ramien Dunaja 132,2 m n.m.

MOSTNÁ ESTAKÁDA CEZ DUNAJ
Návrh /
Objekt 204 205 200 206 207

Sp
od

ná
st

av
ba

Piliere

Požadované
parametre

▪ 10 m od päty
hrádze
▪ 10 m od
brehovej čiary
priesakového
kanála

▪ max. počet
pilierov v
Jaroveckom
ramene v DÚR
- 5 pilierov
▪ maximálny
počet medzi
Jaroveckým
ramenom a
veslárskou
dráhou v DÚR -
7 pilierov

▪ vo veslárskej
dráhe
neumiestňovať
piliere do
vodnej hladiny
▪ hydraulický
tvar
▪ maximálny
počet medzi
Jaroveckým
ramenom a
veslárskou
dráhou v DÚR -
7 pilierov

▪ 10 m od päty
hrádze
▪ 10 m od
brehovej čiary
priesakového
kanála
▪
neumiestňova
ť do
Biskupického
ramena

Možná
optimalizácia

návrhu
Koncesionár

om

▪ znižovať počet
pilierov
▪ umiestnenie
pilierov

▪ znižovať počet
pilierov
▪ umiestnenie
pilierov

▪ znižovať počet
pilierov
▪ umiestnenie
pilierov

▪ znižovať počet
pilierov
▪ umiestnenie
pilierov

▪ znižovať
počet pilierov
▪ umiestnenie
pilierov

Špecifi
kácia

Požadované
parametre

▪ hrana výkopu
min 2 m od päty
hrádze a
brehovej čiary
priesakového
kanála

▪ plavebný
gabarit nad aj
pod hladinou
150 m
horizontálne;
vertikálne 10 m
nad hladinou
▪ minimálny
gabarit šírky
200 m
horizontálne a 4
m vertikálne
nad veslárskou
dráhou

▪ hrana
výkopu min 2
m od päty
hrádze a
brehovej čiary
priesakového
kanála

▪ podchodná
výška min
3-4 m
▪
minimalizov
ať výrub
stromov v
zalesnenej
oblasti
▪ opora v km
5,5 ako v
DÚR

H
or

ná
 st

av
ba Mostov

ka/
Konštr
ukcia

Požadované
parametre

▪ minimálne
šírkové
usporiadanie
viď. obrázok č.
3 - 6

▪ minimálne
šírkové
usporiadanie
viď. obrázok č.
3 - 6

▪ minimálne
šírkové
usporiadanie
viď. obrázok č.
3 - 6

▪ minimálne
šírkové
usporiadanie
viď. obrázok
č. 3 - 6

▪ minimálne
šírkové
usporiadanie
viď. obrázok
č. 3 - 6
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Možná
optimalizácia

návrhu
Koncesionár

om

▪ druh a skladba
vozovky
▪smerovo
rozdelená/nerozd
elená konštrukcia
▪nivelety mosta
podľa
nadväzujúcich
úsekov, zníženie
len v prípade
dodržania
všetkých
požadovaných
gabaritov

▪ druh a skladba
vozovky
▪smerovo
rozdelená/nerozd
elená konštrukcia
▪nivelety mosta
podľa
nadväzujúcich
úsekov, zníženie
len v prípade
dodržania
všetkých
požadovaných
gabaritov

▪ druh a skladba
vozovky
▪smerovo
rozdelená/nerozd
elená konštrukcia
▪nivelety mosta
podľa
nadväzujúcich
úsekov, zníženie
len v prípade
dodržania
všetkých
požadovaných
gabaritov

▪ druh a
skladba vozovky
▪smerovo
rozdelená/neroz
delená
konštrukcia
▪nivelety mosta
podľa
nadväzujúcich
úsekov, zníženie
len v prípade
dodržania
všetkých
požadovaných
gabaritov

▪ druh a
skladba
vozovky
▪smerovo
rozdelená/ner
ozdelená
konštrukcia
▪nivelety
mosta podľa
nadväzujúcic
h úsekov,
zníženie len v
prípade
dodržania
všetkých
požadovaných
gabaritov

Vybave
nie

Požadované
parametre

▪ cyklistický
koridor šírky 3
m umiestnený
na mostovke od
objektu 205 po
rampu pre
cyklistov
▪ chodník pre
peších šírky 3
m umiestnený
na mostovke

▪ cyklistický
koridor šírky 3
m umiestnený
na mostovke
▪ chodník pre
peších šírky 3
m umiestnený
na mostovke

▪ osvetlenie
podľa DÚR, v
prípade
nerealizovania
závesného
mosta, zvyšné
prvky osvetliť
ako v DÚR
▪ cyklistický
koridor šírky 3
m umiestnený
na mostovke
▪ chodník pre
peších šírky 3
m umiestnený
na mostovke

▪ cyklistický
koridor šírky 3
m umiestnený
na mostovke
▪ chodník pre
peších šírky 3
m umiestnený
na mostovke

▪ cyklistický
koridor šírky
3 m
umiestnený
na mostovke
▪ chodník
pre peších
šírky 3 m
umiestnený
na mostovke

Možná
optimalizácia

návrhu
Koncesionár

om

▪ verejné
osvetlenie
▪ druh zvodidiel

▪ verejné
osvetlenie
▪ druh zvodidiel

▪ verejné
osvetlenie
▪ druh zvodidiel

▪ verejné
osvetlenie
▪ druh zvodidiel

▪ verejné
osvetlenie
▪ druh
zvodidiel

Špecifi
kácia

Požadované
parametre

▪ v návrhu
uvažovať s
realizáciou
vodovodného
potrubia DN
800 (príp. 2 x
DN 600)
v budúcnosti,
treba navrhnúť
riešenie s
pripravenosťou

▪ v návrhu
uvažovať s
realizáciou
vodovodného
potrubia DN
800 (príp. 2 x
DN 600)
v budúcnosti,
treba navrhnúť
riešenie s
pripravenosťou

▪ v návrhu
uvažovať s
realizáciou
vodovodného
potrubia DN
800 (príp. 2 x
DN 600)
v budúcnosti,
treba navrhnúť
riešenie s
pripravenosťou

▪ v návrhu
uvažovať s
realizáciou
vodovodného
potrubia DN
800 (príp. 2 x
DN 600)
v budúcnosti,
treba navrhnúť
riešenie s
pripravenosťo
u

▪ v návrhu
uvažovať s
realizáciou
vodovodnéh
o potrubia
DN 800
(príp. 2 x
DN 600)
v budúcnosti
, treba
navrhnúť
riešenie s
pripravenosť
ou

Poz
nám
ka

- takisto platia všeobecné požiadavky pre návrh mostných objektov viď tab 4
- konštrukčné a materiálové riešenie rampy pre peších a cyklistov na začiatku a konci estakády podľa
Koncesionára

Tabuľka 5 Mostná estakáda cez Dunaj
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Požiadavka na hydrodynamický tvar pilierov mostnej estakády bude spresnená po vypracovaní
hydraulického modelu v súlade s požiadavkami Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.
Požiadavka na hydrodynamický tvar pilierov bude požadovaná u pilierov všetkých mostných objektov
estakády cez Dunaj, u ktorých sa dá predpokladať, že budú umiestnené vo vode v období záplav, teda
pri úrovni hladiny Dunaja pri Q100.

Verejné a bezpečnostné osvetlenie na mostnej estakáde nie je Vyvolanou úpravou, je súčasťou
mosta, vrátane napájacej sústavy.

Obrázok č. 2 – Pôvodné šírkové usporiadanie podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie

Obrázok č. 3 – Požadované minimálne šírkové usporiadanie

Obrázok č. 4 – Požadované minimálne šírkové usporiadanie
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Obrázok č. 5 – Požadované minimálne šírkové usporiadanie – pre provizórny stav na moste

Obrázok č. 6 – Požadované minimálne šírkové usporiadanie – pre provizórny stav na moste

Stena proti vtákom na mostnej estakáde bude riešená v rozsahu podľa DÚR, bude osadená
v súlade s požiadavkami na priečne usporiadanie a bude vybavená núdzovými únikmi v rozstupoch
platných pre protihlukové steny pozdĺž diaľnice.

Stena bude samonosnej konštrukcie, kotvenej do mostnej konštrukcie. Výplne budú riešené
do výšky hornej úrovne zvodidiel ako plné výplne, zvyšná časť bude riešená ako priehľadná
v minimálnom rozsahu priehľadnosti 75% plochy výplne. Ak bude výplň riešená ako celá
transparentná, bude opatrená bezpečnostnou grafikou eliminujúcou náhodné strety s vtákmi.

Na mostnej estakáde bude umiestnená jedna atypická SOS hláska v každom smere, približne
v polovici dĺžky mostnej estakády, ktorá bude zakomponovaná do konštrukcie steny proti vtákom pri
únikovom priechode.

4.3. Mostná estakáda Malé Pálenisko pri areáli spoločnosti Slovnaft, a.s.

V Tabuľke 6. sú stanovené požiadavky na mostný objekt Mostnej estakády Malé Pálenisko SO
203 pri areáli spoločnosti Slovnaft, a.s. nad rámec všeobecných požiadaviek, špecifické pre tento
mostný objekt. Požiadavky na šírkové usporiadanie komunikácie na tejto estakáde sú stanovené
schémou v obrázku č. 7.

Verejné osvetlenie na mostnej estakáde nie je Vyvolanou úpravou, je súčasťou mosta, vrátane
napájacej sústavy.
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MOSTNÁ ESTAKÁDA MALÉ PÁLENISKO

Návrh/Objekt 203
Sp

od
ná

st
av

ba Piliere

Požadované
parametre

▪ preklenutie Malého Dunaja, presné limity dané v grafickej časti
v Existujúcich poskytnutých údajoch
▪ neumiestňovať do vodnej hladiny Malého Dunaja
▪ rešpektovať existujúce objekty a inžinierske siete v maximálnej
miere
▪ minimalizovať preložky inžinierskych sietí

Možná
optimalizácia

návrhu
Koncesionárom

▪ umiestnenie pilierov a opôr v rámci rozsahu tieňa mosta

Špecifikácia Požadované
parametre

▪ pri návrhu uvažovať s budúcou preložkou železničnej vlečky a
jej gabaritom, s miestnou komunikáciou Vlčie hrdlo a jej
rozhľadovými vzdialenosťami

H
or

ná
 st

av
ba

Mostovka/
Konštrukcia

Požadované
parametre

▪ minimálne šírkové usporiadanie viď. obrázok č. 7

Možná
optimalizácia

návrhu
Koncesionárom

▪ typ mostnej konštrukcie
▪ druh a skladba vozovky
▪smerovo rozdelená/nerozdelená konštrukcia

Vybavenie

Požadované
parametre

▪ realizácia verejného osvetlenia

Možná
optimalizácia

návrhu
Koncesionárom

▪ optimalizácia riešenia verejného osvetlenia

Špecifikácia Požadované
parametre

▪ zdvíhanie nivelety je dovolené max. + 0,5 m
▪ znižovanie povolené pri dodržaní všetkých potrebných
gabaritov

Poznámka - rovnako platia všeobecné požiadavky pre návrh mostných objektov viď tab. 4

Tabuľka 6 Mostná estakáda Malé Pálenisko pri Slovnafte

Obrázok č. 7 – Požadované minimálne šírkové usporiadanie
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4.4. Ekodukty

Minimálne technické požiadavky na ekodukty

 Na nadchode majú byť v prevažnej miere vysadené kríkovité dreviny s maximálnym vzrastom
do 5 m na základe odporúčania ekológa, odporúča sa výsadba pri okrajoch ekoduktov z dôvodu
ochrany zveri pred oslňovaním prechádzajúcimi vozidlami;

 Vegetačná vrstva na moste nebude mať prepojenie na hladinu podzemnej vody, vegetácia musí
hospodáriť len so zrážkovou vodou;

 Minimálna hrúbka presypania na ekodukte je 0,75 m (v suchých oblastiach sa podľa zloženia
jednotlivých vrstiev môže táto hrúbka zvýšiť až na 1,5 m);

 Presné zloženie násypu je špecifikované v TP 04/2013;
 Rozhodujúcim parametrom na určenie dĺžky ekoduktu je šírka premosťovanej komunikácie, jej

gabarit a terén v okolí mosta;
 Šírka migračnej cesty smerom od stredu k oporám sa bude rozširovať tak, aby bolo napojenie na

okolie čo najviac plynulé. Toto rozšírenie sa navrhne podľa lokálnych terénnych podmienok a
podľa vegetačných úprav v nábehovej časti na ekodukt;

 Návrh riešenia ekoduktov musia byť v súlade s kategóriami ekoduktov stanovených v DÚR;
 Kategorizácia ekoduktov je definovaná v TP 04/2013
 Dizajnové prevedenie všetkých ekoduktov na Projektovej cestnej komunikácii bude zjednotené,

najmä riešenie portálov, preferované riešenie bude riešenie s profilom organických tvarov;
 Minimálny odstup krajných nosných konštrukcií mosta bude vo vzdialenosti 2,5 m od vnútorného

líca krajných zvodidiel. maximálny sklon násypov bude max. 20 % (odporúčaný sklon je 14%)
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5. DIAĽNIČNÁ TECHNOLÓGIA

Diaľničná technológia Základné funkcie a špecifikácia Možná
optima
lizácia

Východiskové dokumenty
definujúce požiadavky na
infraštruktúru
Inteligentné dopravné systémy a
dopravné technologické zariadenia

TP 10/2008

Zariadenia, infraštruktúra a systémy
technologického vybavenia
pozemných komunikácií

TP 09/2008

Nižšej popísané funkcie je možné
kumulovať do zariadení so zlúčenou
funkčnosťou.

Dátová komunikácia Všetka komunikácia s koncovými zariadeniami bude
prebiehať pomocou IP protokolu.

Požadované riešenie - v trase položenia optického
kábla ISD po ľavej strane krajnice diaľnice sa uložia
HDPE rúry do káblovej ryhy. V spoločnej trase sa
uloží 12 HDPE rúr, z toho 2ks pre ISD a 10ks
požiadavka MDVRR SR - v zúžených úsekoch bude
trasa vedená v pôvodnej trase mimo priestor
prípadného rozšírenia vozovky.
R7 – rýchlostná cesta podľa požiadaviek NDS – v celej
trase položenia OK (optika) budú pre ISRC položené
dve HDPE rúry pre ISRC, tri HDPE rúry ako
požiadavka NDS a.s.
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Každých 500 m musia byť k dispozícii minimálne dve
chráničky s priemerom 150 mm  uložené priečne pod
diaľnicu alebo rýchlostnú cestu.

Komunikácia medzi systémami Koncesionára a CRD
bude prebiehať v reálnom čase

A Systém meteorologických zariadení Monitorovací systém poskytuje stále aktuálne
informácie o stave povrchu vozovky v miestach, kde sú
inštalované jeho meracie stanice. Pozostáva zo siete
vonkajších
meracích staníc, ktoré odovzdávajú namerané hodnoty
do OSK.
K vonkajšej meracej stanici budú pripojené tieto
snímače:
 snímač teploty vzduchu,
 snímač teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu, pre

stanovenie rosného bodu alebo bodu námrazy
výpočtom
 snímač zrážok (dážď, sneh),
 objemový snímač zrážok, vykurovaný,
 anemometer, vykurovaný (smer a rýchlosť vetra)
 dve sondy vo vozovke (vlhkosť, teplota),

Prenos dát je zaisťovaný komunikačnou trasou
variantne prostredníctvom linkového modemu.

B Automatické sčítacie zariadenia
a váženie hmotnosti vozidiel za
pohybu
Automatické sčítacie zariadenia

Rozmiestnenie Rozmiestnenie automatických sčítacích zariadení bude
brať do úvahy tieto kritériá:
(a) umiestnenie na priamom úseku diaľnice D4
alebo rýchlostnej cesty R7 medzi križujúcimi sa
úsekmi (minimálne 300 m od križovatky);
(b) dobrá kvalita vozovky niekoľko sto metrov
pred a za miestom zberu údajov;
(c) dobrá dostupnosť autom vrátane priestoru na
parkovanie v blízkosti zariadenia na meranie za účelom
údržby;
(d) elektrická prípojka k dispozícii k miestu
zariadenia;
(e) neumiestňovať pri miestach, kde často
zastavujú či parkujú vozidlá;
(f) umiestnenie mimo nadjazdov, aby sa
zabránilo aerodynamickým vplyvom.

Presnosť Automatické sčítacie zariadenie bude pre dopravu
pohybujúcu sa rýchlosťou od 20 do 200 km/hod
zabezpečovať minimálne:
nepretržité počítanie celkového množstva vozidiel za
hodinu v každom smere s presnosťou plus/mínus 4%
za každých dvadsaťštyri (24) hodín s 95% intervalom
spoľahlivosti bez chýb v zaznamenávaní

Váženie hmotnosti vozidiel za
pohybu

Dynamické váženie vozidiel (WIM) je požadované na
oboch stranách odpočívadiel Rovinka aj na
odpočívadle Blatná na Ostrove ako predselektivný
systém úradného váženia a zároveň z dôvodu zberu
štatistických dát.
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Umiestnenie Každé miesto váženia hmotnosti vozidiel za pohybu
bude zbierať štatistické údaje z oboch smerov cesty.
Miesta budú spĺňať špecifikáciu obsiahnutú v COST
323 “Weigh in Motion of Road Vehicles” Final Report
Appendix 1 – European WIM Specification Version
3.0 dated August 1999 (Hmotnosť vozidiel v doprave”
Príloha 1 Záverečnej správy – Európska špecifikácia
WIM, verzia 3.0 z augusta 1999) (ďalej ako
Špecifikácia  COST323).

Umiestnenie zariadení na meranie hmotnosti vozidiel
za pohybu bude zvolené tak, aby bralo do úvahy tieto
kritériá popísané v časti 5 Špecifikácie COST 323:
(a) umiestnenie na priamom úseku diaľnice D4
alebo rýchlostnej cesty R7 medzi križujúcimi sa
úsekmi (minimálne 300 m od križovatky);
(b) dobrá kvalita vozovky niekoľko sto metrov
pred a za miestom zberu údajov;
(c) dobrá dostupnosť autom vrátane priestoru na
parkovanie v blízkosti zariadenia na meranie za účelom
údržby;
(d) elektrická prípojka k dispozícii k miestu
zariadenia;
(e) neumiestňovať pri miestach, kde často
zastavujú či parkujú vozidlá;
(f) umiestnenie mimo nadjazdov, aby sa
zabránilo aerodynamickým vplyvom.

Presnosť Systém bude spĺňať  presnosť triedy B (10) tak, ako je
špecifikované v čl. 4.5 Špecifikácie COST 323.

Klasifikácia Pri WIM sčítačoch dopravy pre účely predselekcie
bude použitá klasifikácia EUR13. Všetky sčítače však
musia spĺňať požiadavky definované v TP 10/2008
Inteligentné dopravné systémy a dopravné
technologické zariadenia

Váženie hmotnosti vozidiel
stacionárne

Lokalita D4 – Odpočívadlo Rovinka Do miesta priestorovej rezervy pre prípadné
umiestnenie stacionárnej / mobilnej váhy priviesť
káblové chráničky pre napájanie a dátové pripojenie
ukončené v káblovej šachte

Lokalita R7– Odpočívadlo Blatná na
Ostrove

Do miesta priestorovej rezervy pre prípadné
umiestnenie stacionárnej / mobilnej váhy priviesť
káblové chráničky pre napájanie a dátové pripojenie
ukončené v káblovej šachte.

C Systém kamerového dohľadu,
zobrazenie dát, video detekčné
systémy

Hlavné časti kamerového systému:
- kamery
- prenosová cesta

- zobrazovacie jednotky

Uchovávanie záznamov - Podmienky uchovávania obrazu vyplývajú
z legislatívy Zákona o ochrane osobných údajov

- Digitálny záznam všetkých kamier s uchovávaním
záznamu za posledných max. sedem (7) dní (min. 72
hod), časová synchronizácia

- Záznam v minimálne kvalite danej TP 10/2008
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V rámci Projektu je uvažované s
nasledujúcimi kamerovými
systémami / typmi kamier:
A) Systém prehľadového
kamerového dohľadu
- s detekciou udalostí

Funkcia: poskytnúť prehľad o stave na Projektovej
cestnej komunikácii - 100% pokrytie dĺžky ciest s
detailom rozlíšenia a overenia dostupnosti komunikácií
Koncesionára.
Zároveň systém bude automaticky detegovať
nasledujúce stavy:
- Stojace vozidlo
- Zviera / človek na komunikácii
- Jazda v protismere
- Pomalá jazda
- Otáčanie
- Cúvanie
- Vznik dopravnej nehody
Tieto stavy budú automaticky vyhodnotené ako alarm a
automaticky zobrazené na alarmovom monitore.

Kamery budú: Parametre minimálne na úrovni stanovenej v
TP10/2008
- CCTV farebné kamery (farebné CCD) vrátane infra
LED presvietení
- statické alebo s otočným statívom
- motor zoom
- vyhrievané
- ovládané z centrálneho pultu a centrálneho riadiaceho
systému
- pokrývať 100% plochy Projektovej cestnej
komunikácie, vrátane všetkých parkovísk (100%
pokrytie + prehľadové smerovateľné kamery s
dostatočným zoomom pre identifikáciu možnej trestnej
činnosti
- na každej križovatke diaľnice alebo rýchlostnej cesty
– na zabezpečenie pokrytia križovatky budú použité
pohyblivé kamery (panoráma, pootočenie,
približovanie) kamery
- na každom konci každého objektu, ktorý je dlhší ako
300 m
- budú mať vysokú citlivosť aj pri znížených
svetelných podmienkach, dostatočne veľkým optickým
približovaním a optickou stabilizáciou obrazu pre
elimináciu otrasov spôsobených prechádzajúcimi
vozidlami
- Kamery vo vonkajšom prostredí pozdĺž komunikácie
bez možnosti prístupu budú vybavené funkciou pre
vzdialené čistenie predného skla kamery
- Kamery budú mať možnosť pohľadu nad horizont,
robustné prevedenie, ktoré zabezpečí funkčnosť
kamery aj pri vetru až do rýchlosti 145 km / h

Prenosová cesta: - podľa TP 9/2008

B) Videodetekčné kamerové
systémy
- detekcia EČV

Funkcie: detekcia evidenčných čísiel vozidiel ako
súčasť ďalších systémov ako systém dynamického
váženia, smerovanie dopravy (sčítačov
dopravy/analyzátorov dopravného prúdu,...)

Video detekčné systémy: - systém spracovania obrazu bude schopný
identifikácie evidenčných čísiel vozidiel,
- Na vjazde a výjazde na parkovisko budú osadené
systémy na detekciu evidenčných čísiel vozidiel
- presnosť čítania min.95%
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D Podporná infraštruktúra vrátane
technologických uzlov
všeobecné požiadavky - mechanická odolnosť a pevnosť

- robustná konštrukcia
- vysoká elektrická a mechanická ochrana
- vode odolné
- prachu odolné
- pracovná teplota -40 až 80°C

Technologické uzly - postavené na základe PLC alebo priemyselných
počítačov
- zabezpečujú komunikáciu medzi CRD a
technológiami
- technologická sieť typu industrial ethernet na základe
optického spojenia
- spojenie medzi TCP/IP a ostatnými štandardami (RS-
485, RS-232, MODBUS, PROFIBUS, LOW-WORKS,
atď.)
- prevodný bod medzi metalickými a optickými
káblami
- spracovanie signálu z kamier (frekvenčný multiplex,
riadenie kamier s otočným statívom, prevod z
elektrického na optický signál)
- auto-diagnostika nastavenia systému

Radiče návestného rezu - systém na kontrolu, riadenie a kontrolu niektorých
technológií (premenné dopravné značky, sčítač
dopravy, atď.)
- kontrolovanie technológií

Rozvádzače - zaistia napájanie systémov bez autonómneho
napájania
- v prípade požiadavky na redundantné napájanie nie je
povolené ukončenie napájacích káblov v jednom
spoločnom rozvádzači

Budúce rozšírenie V miestach ukončenia Projektovej cestnej komunikácie
a v miestach plánovaných výhľadových križovatiek
budú zriadené šachty a káblovody pre prípadné
zapojenie do systému ITS

E Strediská riadenia dopravy,
operátorské pracoviská;

Centrum riadenia dopravy - CRD Toto pracovisko bude zodpovedné za
riadenie/koordináciu cestnej premávky– ak si to
vyžaduje riešenie dopravnej situácie presmerovania
dopravy medzi z alebo na Projektovú cestnú
komunikáciu.
Detailný protokol spolupráce s Koncesionárom bude
spresnený v rámci Manuálu užívania stavby.
Do CRD Koncesionár zaistí distribúciu dát z
minimálne nasledujúcich systémov:
- meteostanice
- sčítače/analyzátory prúdu
- dynamické váženie
- premenné dopravne značky
- vybrané kamery - všetky kamery na portáloch,
parkoviskách a vybrané po trasách (cca 25 - 30 kamier)
s možnosťou voľby obrazu
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Koncesionár privedie požadované dáta vo formáte
popísanom v "Technických predpisoch" do príslušného
„Racku“ v CRD. Ostatnú integráciu do systémov
riadenia si zaistí prevádzkovateľ CRD.

Operačné stredisko Koncesionára Koncesionár si vybuduje vlastné operačné stredisko /
dohľadové centrum minimálne v rozsahu opísanom
v tejto Prílohe č. 18 Zmluvy, ktoré musí umožňovať
sledovanie a riadenie prevádzky a všetkých
prevádzkových stavov, ich vizualizáciu SCADA
systémom, umožní príslušnú reakciu na tieto stavy a
dohľad Verejného obstarávateľa. Jednotlivé
nadefinované prevádzkové stavy/okamžité stavy musia
byť schválené zložkami Policajného zboru SR.
Koncesionár zaistí komunikačné prepojenie s CRD.
OSK bude dostupné do dvadsať (20) km zo sídla
Verejného obstarávateľa na území SR.

Vybavenie miestností pre Verejného obstarávateľa
a Nezávislý dozor je stanovené v časti 8. tejto Prílohy
18 Zmluvy.

OSK bude schopné integrovať min. 20 kamier z
nadväzujúcich komunikácií D1 / D2. Koncesionár
zaistí komunikačnú linku z CRD a integráciu kamier
do svojej technológie, vrátane prípadného sieťového
prvku pre prenos dát z CRD.

Zobrazenie dát v OSK zostávajú
v správe Koncesionára

podľa požiadaviek na dispečing:

- LCD monitory
Počet monitorov dispečera 3 - 5 (min. 27 "monitory)

- Veľkoplošné zobrazenie
Počet zobrazovacích modulov - 20x 46“ modul
Rozlíšenie jedného modulu 1920 x 1080 pixelov

- Obslužný softvér

Požiadavky na miestnosť VO - tri (3) pracoviská
- PC + LCD monitor

Počet monitorov pre každé pracovisko1ks (min. 29
"monitor)

- Predpokladané veľkoplošné zobrazenie:
Počet zobrazovacích modulov – 20x 46“ modul
Rozlíšenie jedného modulu: 1920 x 1080 pixelov

- Obslužný softvér

Požiadavky na miestnosť
Nezávislého dozoru

- dve (2) pracoviská
- PC + LCD monitor

Počet monitorov pre každé pracovisko1ks (min. 29
"monitor)

F Telefóny núdzového volania; SOS hlásky sú požadované - odporúčané umiestnenie
pre diaľničnú komunikáciu D4 je po každých cca 1,5
km +/- 10%
Pre rýchlostnú cestu R7 nie sú SOS hlásky
požadované.
Hlásky budú napojené do OSK.
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Súčasti systému: - káblové pripojenie
- kompatibilita s PLC (programovateľný logický
automat – programmable logic controller)
- vrátane komunikačnej a silovej časti
- umožňujú fónické spojenie s pracoviskom
pohotovostnej služby v OSK
- komunikácia sa predpokladá pomocou TC/IP
technológie VoIP

G Analyzátory dopravných prúdov; Systém pre líniové riadenie dopravy bude vybavený:
• riadiacimi rezmi - portály pre líniové riadenie
dopravy (obmedzenia rýchlosti, zákaz predbiehania
nákladných automobilov, a pod)
• detekčnými rezmi - sledovanie dopravných
charakteristík
• informačnými portálmi (textové tabule)

Frekvencia rezov bude vychádzať z projektu líniového
riadenia dopravy.

Zároveň v každom medzi križovatkovom úseku bude
zriadený rez s portálom, s prípravou pre kamery pre
identifikáciu digitálnych diaľničných známok vrátane
individuálneho systému klasifikácie vozidiel – túto
technológiu, je možno integrovať s detekčnými rezmi.

Takisto bude osadený portál vrátane systému
dynamického váženia pred parkoviskom vhodným pre
úradné váženie ako predselekčný systém.
Portály na zúžených úsekoch budú osadené podľa
pôvodnej šírky komunikácie.

Základná charakteristika: - komplexný monitorovací systém
- široké spektrum sledovaných parametrov
- rozpoznávanie EČV
- diaľkové ovládanie a prístup k dátam

Súhrn komponentov a funkcií: - Meranie okamžitej rýchlosti dopravného prúdu
- Klasifikácia vozidiel podľa ich tvaru, dĺžky, šírky a
výšky zistené 3D skenovaním dopravného prúdu
- Detekcia nebezpečných tovarov
- Rozpoznávanie registračných značiek vozidiel s
možnosťou ich triedenia podľa ľubovoľných
parametrov
- Okamžité dynamické váženie všetkých vozidiel s
meraním hmotnosti na nápravu (zlúčenie so systémom
automatického sčítania)
- Prenos dát do dohľadového a vyhodnocovacieho
centra
- Vizualizácie nameraných dát a parametrov v prostredí
dohľadového centra

Vyhodnocovacie jednotky, databázové servery a
komunikačné zariadenia sú uložené v samostatnej
skrini.
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Laserový skener triedy
3D Skener v kombinácii s kamerovým systém bude
slúžiť na meranie šírky a výšky vozidiel v rámci
kontroly nadmerných a nadrozmerných dopráv.
Klasifikácia vozidiel EUR13 je postačujúca s tým, že
3D skener v kombinácii s kamerovým systémom (resp.
aj samostatne ak to technológia umožní) musí vedieť
selektovať nadmerné a nadrozmerné dopravy s
vyhotovením fotografie s čitateľným EČV a časovou
známkou. 3D skener má slúžiť ako príprava využitia
objektívnej zodpovednosti pri porušení Nariadenia
vlády 349/2009 o najväčších prípustných rozmeroch
vozidiel a jazdných súprav

napájanie 230V, 50 Hz

H Premenné dopravné značky,
informačné a výstražné návestidlá;

- Súčasný používaný komunikačný protokol NDS -
Siemens (nutné zaistiť kompatibilitu systémov )

- zobrazované značky, symboly a texty - rozmery
podľa platných noriem (EN 12966, EN 12899) +
TP10/2008

- rozsvietenie jednotlivých symbolov je ovládané z
riadiaceho systému a verifikované operátorom

- možnosť autonómnej prevádzky

- možnosť blikania niektorých symbolov

- vysoká spoľahlivosť - použitie vysoko svietiacich
LED

- detekcia chybnej LED

- detekcia chybného modulu riadenia

- detekcia straty komunikácie s nadriadeným
riadiacom systémom

- automatická činnosť v prípade zistenia chyby

- krytie IP65

- prevádzková teplota -20°C až 60°C

- napájanie 230V/50Hz

-výška
písma
360
mm
-uhol

vyžarovania sa požaduje B2.
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-výška písma 240
mm
-uhol vyžarovania
sa požaduje B2

uhol vyžarovania sa
požaduje B2

I Zariadenia mýtnych brán a
cestných laserových rýchlomerov
resp. radarov;
Nákladné automobily - GPS-GSM
technológia

- Na jednej mýtnej bráne na D4 (v úseku Ketelec –
Ivanka západ) a na jednej R7 (v úseku Prievoz –
Ketelec) bude urobená predpríprava na inštaláciu
mýtneho systému (privedenie káblov - napájanie +
dátový kábel/optický kábel), ktorý bude napojený na
existujúci mýtny systém.
- Inštalácia a prevádzkovanie samotného systému mýta
nie je v rozsahu prác a služieb Koncesionára

Osobné automobily - digitálne
diaľničné známky

V každom úseku medzi MÚK bude zriadený rez s
portálom s prípravou pre kamery pre identifikáciu
digitálnych diaľničných známok vrátane
individuálneho systému klasifikácie vozidiel.
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Dáta neslúžia pre potreby ISD, z tohto dôvodu nie sú
integrované ani vizualizované v LD. Pre každý jazdný
pruh budú použité samostatné kamery. Rozvádzač by
mal byť spoločný pre všetky monitorované pruhy v
jednom mieste. Kamery, IR reflektory a detektory
vozidiel  budú umiestnené na konzolách na portálových
konštrukciách. Káblové trasy budú vedené v káblových
žľaboch. Napájanie rozvádzača elektrickou energiou
bude vedené káblom CYKY z najbližšieho
existujúceho rozvádzača RN. Jednofázový prívod musí
byť chránený ističom a prepäťovou ochranou typu 1 a
2 v RN. Optické káblové vedenie bude realizované
výpichom OK v najbližšej optickej spojke a ukončené
v rozvádzači systému. Na komunikáciu sú použité 2
vlákna hlavného SM OK.
Požiadavky na stavebno-technické riešenie:
Portálové konštrukcie musia byť vybavené nosnými
konštrukciami umožňujúcimi osadenie detektora
vozidiel a kamier pre snímanie detailu EČV nad
stredom príslušného jazdného pruhu, avšak pod
dopravnými značkami príp. inými časťami portálu.
Kamery ani konzoly nesmú zasahovať do prejazdného
profilu cestnej komunikácie. Nosná konštrukcia musí
umožňovať uchytenie vozidlového detektora vo výške
5,2 – 5,8 m nad povrchom vozovky v takej vzdialenosti
od konštrukcie, aby sa v zornom poli detektora (kolmo
na vozovku) nenachádzala žiadna pevná prekážka (časť
portál. konštrukcie, DZ, a pod).
V prípade potreby musí byť portálová konštrukcia
vybavená systémom ochrany pred bleskom tak aby sa
všetky komponenty systému nachádzali v chránenom
priestore.
Portálová konštrukcia musí byť uzemnená, Rz<5Ω.
Rozvádzač môže byť uchytený na stojke portálu alebo
ideálne osadený na betónovom základe v blízkosti
portálu. Káblové trasy musia byť uzavreté, integrované
vo vnútri alebo na portálovej konštrukcii a betónovom
základe. V miestach ohybov a osadenia kamier na
portály musí byť možný prístup do káblového žľabu.
Kábel z rozvádzača RN, rovnako aj výpich OK z opt.
spojky musia byť vedené v chráničkách až do
rozvádzača.
Jednofázový prívod musí byť chránený ističom a
prepäťovou ochranou typu 1 a 2.

Rýchlomer - Na jeden vybraný portál (návestný rez) diaľničnej
technológie bude urobená predpríprava (privedenie
káblov) na inštaláciu cestného radarového rýchlomeru
– radaru.

J Elektronické zabezpečovacie
systémy v diaľničných objektoch
Minimálne požiadavky na nasadenie

EZS (Koncesionár zváži z
prevádzkových hľadísk prípadné
rozšírenie systému):

Otvorenie dverí všetkých rozvádzačov a
technologických uzlov a trafostaníc

Neoprávnené vstupy do prípadných komôr mostov -
napr. PIR čidlá

Nepriamo tiež sledovať stratu napájania rozvádzačov,
poruchu predpäťových ochrán.
Monitoring izolačného stavu NN káblov
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K Automatické postrekovanie
rozmrazovacieho prostriedku vozoviek
na určených mostných objektoch

- požadované pre úseky so zvýšeným rizikom vzniku
námrazy

ZRUŠE
NIE
SYSTÉ
MU

Zostava systému: - Systém včasného varovania pred poľadovicou
vyhodnotí stav prevádzkových plôch

- Čerpacie stanice s nádržami na rozmrazovací
prostriedok

- Nerezové odstredivé čerpadlo s max. tlakom 16 bar

- Manostat pre kontrolu tlaku

- Monitoring stavu v nádržiach - plavák a
ultrazvukové snímače

- Elektro rozvádzač

- Rozvody, ventilové skrine a postrekové hlavy

- Riadiaci, monitorovací a vyhodnocovací softvér

Riadiaci systém zahŕňa:

- Riadenie magnetických ventilov vo ventilových
jednotkách

- Monitoring hydraulického okruhu (kontrola
čerpadiel, tlaku, prietoku)

- Sledovanie elektrického okruhu (skraty, prerušenie
vedenia)

- Automatické doplňovanie nádrží na rozmrazovací
prostriedok

- Manuálne spúšťanie postrekových programov alebo
na základe poplašného hlásenia meteo stanice

Tabuľka 8 Požiadavky na Diaľničnú technológiu

Zoznam úsekov medzi MÚK osadených portálmi pre analýzu dopravného prúdu

Úsek Portál Portál

D4
OCR kamera nad
každým jazdným

pruhom

Klasifikácia vozidiel a
meranie rychlosti
2x laserové skenery
alebo obdobné
riešenie

Dynamické váženie
vozidiel

WIM

Značka s výstražnými
blikajúcimi svetlami pre
upozornenie na nadváhu

Mýto TIR

1 Jarovce – Rusovce ÁNO ÁNO ÁNO
2 Rusovce – Ketelec ÁNO ÁNO ÁNO
3 Ketelec – Rovinka ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
4 Rovinka – Podunajské Biskupice ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
5 Podunajské Biskupice – Ivanka západ ÁNO ÁNO ÁNO
6 Ivanka západ – Ivanka sever
7 Ivanka sever – Čierna Voda
8 Čierna Voda – Rača ÁNO ÁNO ÁNO

Vybavenie

Úsek Portál Portál

R7
OCR kamera nad
každým jazdným

pruhom

Klasifikácia vozidiel a
meranie rychlosti
• 2x laserové skenery
alebo obdobné
riešenie

Dynamické váženie
vozidiel

WIM

Značka s výstražnými
blikajúcimi svetlami pre
upozornenie na nadváhu

Mýto TIR

1 Prievoz – Slovnaftská
2 Slovnaftská – Ketelec ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
3 Ketelec – Dunajská Lužná ÁNO ÁNO ÁNO
4 Dunajská Lužná – Šamorín ÁNO ÁNO ÁNO
5  Šamorín – Holice ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Vybavenie
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Uvedenie do prevádzky:

Technológia líniového riadenia dopravy (analyzátory dopravného prúdu, sčítače, PDZ, WIM) bude
uvedená do prevádzky najskôr s uvedením do prevádzky celého Úseku č. 1.

Technológia kamerového dohľadu sa bude uvádzať do prevádzky s jednotlivými sprevádzkovanými
Samostatnými úsekmi. Do doby vybudovania OSK sa predpokladá zriadenie dočasného pracoviska
a dočasných komunikačných spojení tak, aby bol umožnený dohľad nad otvorenými úsekmi aj zo
strany Verejného obstarávateľa / Nezávislého dozoru. Provizórne operačné stredisko bude dostupné do
štyridsiatich kilometrov (40 km) zo sídla Verejného obstarávateľa na území SR a systém dohľadu
bude prístupný aj cez webové rozhranie zo sídla Verejného obstarávateľa.

6. ODVODNENIE

Základné
požiadavky na
riešenie

Informácie

Odvodnenie Platné zákony,
normy a technické
podmienky

TP 13/2005 -TECHNICKÉ PODMIENKY -
PROJEKTOVANIE ODVODŇOVACÍCH ZARIADENÍ NA
CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

TP 11/2012 - TECHNICKÉ PODMIENKY - ODVODNENIE
MOSTOV NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

Dostupné pozemky ktoré sú uvedené v Existujúcich poskytnutých údajoch
Požiadavky EIA ktoré sú uvedené v Existujúcich poskytnutých údajoch
Dokumentácia a
stanoviská k DUR

ktoré sú uvedené v Existujúcich poskytnutých údajoch

Ďalšie požiadavky: Dimenzovanie odvodnenia pre zúžené úseky bude vykonané
pre pôvodný stav (potrubia dimenzované pre šesť-pruh).

Riešenie odvodnenia bude minimalizovať dopady na jeho
prípadné úpravy pri rozširovaní na predpokladaný počet
jazdných pruhov.

Tabuľka 9 Odvodnenie Projektovej cestnej komunikácie

Pre Samostatné úseky Projektovej cestnej komunikácie, ktoré sú predmetom optimalizácie
v zmysle redukcie z šesť-pruhového šírkového usporiadania na štvor-pruhové, budú systémy
odvodnenia riešené v polohe a konfigurácii umožňujúcej budúce rozšírenie na šesťpruhové
usporiadanie predmetných úsekov.
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7. ODPOČÍVADLÁ

Verejný obstarávateľ pre návrhy riešení v Konečnej ponuke Koncesionára požaduje dodržať
umiestnenie, rozsah a vybavenie Odpočívadiel na D4 Rovinka a na R7 Blatná na Ostrove podľa
pôvodného návrhu v dokumentácii pre územné rozhodnutie, tzn. nie je možné redukovať žiadnu
z funkčných zón v zmysle prípadného umiestnenia iných objektov pre iné účely. Verejný obstarávateľ
nepripúšťa riešenie s prevádzkovým prepojením pravostranných a ľavostranných odpočívadiel
mostným objektom, alebo podjazdom pod diaľnicou ale rýchlostnou cestou. Každé Odpočívadlo bude
vybavené podľa nižšie uvedených požiadaviek.

Počas projektovej prípravy Projektu sú navrhované Odpočívadlo Rovinka typu A1 a Odpočívadlo
Blatná na Ostrove typu A. Odpočívadlo Rovinka je potrebné realizovať a prevádzkovať počas
Koncesnej lehoty Koncesionárom ako Typ A1, Odpočívadlo Blatná na Ostrove ako typ B
s priestorovou rezervou pre typ A podľa DÚR. Priestorové usporiadanie Odpočívadla Blatná na
Ostrove typu B bude riešené tak, aby priestorová rezerva pre typ A bola ponechaná v rozsahu
pôvodných pozemkov podľa DÚR.

V rámci Konečnej ponuky Koncesionára je potrebné zahrnúť do investičných návrhov (investičné
náklady, prevádzkové náklady a náklady životného cyklu) iba objekty, ktoré sú riešené v DÚR, v
nižšie špecifikovaných parametroch. Objekty čerpacích staníc pohonných hmôt (ďalej len ČS PHM),
ktoré sa predpokladá, že budú realizované a prevádzkované v režime nájomného objektu (treťou
stranou na základe zmluvného vzťahu s Koncesionárom) Verejný obstarávateľ požaduje uviesť do
prevádzky súčasne s Predčasným užívaním príslušného Samostatného úseku. Zvyšné objekty, ktoré sú
aj v DÚR riešené iba ako priestorová rezerva pre ne, budú riešené tiež iba ako priestorová rezerva pre
prípadných nájomcov, vrátane privedení pripájacích bodov všetkých inžinierskych sietí pre tieto
objekty. Tieto objekty (ČS PHM, motely, motoresty, reštaurácie - rýchle občerstvenie) nebudú
zahrnuté v investičných nákladoch v Konečnej ponuke, iba ich napojenie na inžinierske siete.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby parkovanie v priestoroch Odpočívadiel nebolo spoplatnené,
pripúšťa spoplatnenie služieb poskytovaných v hygienickom zázemí v stráženej zóne pre vodičov na
Odpočívadlách Rovinka. Požiadavka na nespoplatnené služby neplatí pre služby poskytované
v objektoch čerpacích staníc pohonných hmôt, motorestov, motelov a reštaurácií.

7.1 Minimálne požadované vybavenie Odpočívadlo typ A1 (Rovinka) :

Vybavenie podľa bodov 7.1.1 – 7.1.4 bude realizované pre každé Odpočívadlo, pravostranné aj
ľavostranné.

7.1.1 parkovacie plochy:
- parkovacie plochy pre OA -115, z toho 6 pre imobilných
- parkovacie plochy pre OA zamestnancov motorestu a ČS PHM -10
- parkovacie plochy pre OA návštevníkov motorestu -10 + 1 handicap
- parkovacie plochy pre A -18
- parkovacie plochy pre NA - 36
- parkovacie plochy pre NA 153 (bezpečnostná kat 1) s vymedzeným stráženým

parkovaním bez. kat. 4, so samostatnou ČS PHM pre NA a so samostatnými
hygienickými a stravovacími službami pre vodičov NA

- parkovacie plochy pre obsluhu vybavenia v monitorovanej zóne - 4
- parkovacie plochy pre karavany - 10

Odstavné miesta pre OA zamestnancov a návštevníkov motorestu sú zarátané v ploche
pre OA – 115 miest. Parkoviská pre ČS PHM nie sú navrhované.
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7.1.2 ostatné objekty: - Oddychová zóna pre aktívny oddych (zariadenia pre deti, dospelých,
psov)
- Oddychová zóna pre pasívny oddych (lavičky, stoly, zastrešené
lavice so stolmi)
- Hygienické služby – verejné toalety
- priestor pre váženie nákladných vozidiel pre potreby Policajného
zboru SR.
- priestorová rezerva pre vážnicu nákladných vozidiel pre potreby
Policajného zboru SR.

7.1.3 objekty pro dopĺňanie pohonných hmôt :
- ČS PHM, vrátane CNG a LPG s rýchlym občerstvením (nonstop) –

bude uvedené do prevádzky súčasne s príslušným úsekom;
- nabíjacie stanice pre elektromobily na parkovacích plochách,

univerzálne stanice pre všetky certifikované typy elektromobilov,
minimálne 5 parkovacích miest, vrátane označenia a prístreškov;

7.1.4 priestorová rezerva: - motorest
- motel

7.2 Mini. požadované vybavenie Odpočívadlo typ B (Blatná na Ostrove – výhľadovo typ A) :

Vybavenie podľa bodov 7.2.1 – 7.2.4 budú realizované pre každé Odpočívadlo, pravostranné aj
ľavostranné.

7.2.1 parkovacie plochy: - parkovacie plochy pre OA -30 + 5 pre imobilných (výhľad 45+7)
- parkovacie plochy pre OA pri ČS PHM - 5 + 1 pre imobilných
- výhľad - parkovacie plochy pre OA návštevníkov motorestu -15 + 2
handicap
- parkovacie plochy pre A – 8 (výhľad 15)
- parkovacie plochy pre NA – 30 bezpečnostná kat 1 (výhľad 50)
- parkovacie plochy pre karavany – 2 (výhľad 5)

Odstavné miesta pre OA zamestnancov a návštevníkov motorestu sú
zarátané v ploche pre OA.

7.2.2 ostatné objekty: - Oddychová zóna pre aktívny oddych (zariadenia pre deti, dospelých,
psov)
- Oddychová zóna pre pasívny oddych (lavičky, stoly, zastrešené
lavice so stolmi)
- Hygienické služby – verejné toalety
- priestor pre váženie nákladných vozidiel pre potreby Policajného
zboru SR.
- priestorová rezerva pre vážnicu nákladných vozidiel pre potreby
Policajného zboru SR.

7.2.3 objekty pro dopĺňanie pohonných hmôt:
- ČS PHM, vrátane CNG a LPG s rýchlym občerstvením (nonstop) –

bude uvedené do prevádzky súčasne s príslušným úsekom;
- nabíjacie stanice pre elektromobily na parkovacích plochách,

univerzálne stanice pre všetky certifikované typy elektromobilov,
minimálne 3 parkovacie miesta, vrátane označenia a prístreškov;

7.2.4 priestorová rezerva: - motorest

Poznámka:
Objekty podľa bodu 7.1.3, 7.1.4, 7.2.3 a 7.2.4 nebudú zahrnuté v investičných nákladoch v Konečenej ponuke
Koncesionára, iba ich napojenie na inžinierske siete.
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8. STREDISKO SPRÁVY A ÚDRŽBY
S ohľadom na požiadavku na optimalizáciu riešenia zakončenia rýchlostnej cesty R7 v Holiciach

naďalej nebude možné SSÚR Holice realizovať. Realizácia výstavby vlastného strediska (stredísk) pre
potreby Koncesionára v iných lokalitách je plne v kompetencii Koncesionára. Zaistenie pozemkov pre
stredisko (strediská) bude zodpovednosťou Koncesionára, tieto pozemky budú považované za
Dodatočné pozemky. Zaistenie Projektovej dokumentácie pre SSÚ Koncesionára, ako aj vynaloženie
súvisiacich nákladov a zaistenie potrebných povolení, bude zodpovednosťou Koncesionára. Stredisko
nesmie byť umiestnené na úkor iných funkčných častí Projektovej cestnej komunikácie, napríklad
Odpočívadiel.

Pokiaľ navrhne Koncesionár umiestnenie SSÚ na pozemkoch, ktoré vlastní Verejný obstarávateľ,
budú Koncesionárovi tieto pozemky poskytnuté ako Potrebné pozemky, pokiaľ Verejný obstarávateľ
tieto pozemky nevlastní, budú posudzované ako Dodatočné pozemky.

Rozsah vybavenia strediska (stredísk) bude v kompetencii Koncesionára, ale tento rozsah musí
zabezpečovať požadované služby a prevádzku diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. V priestore
Strediska správy a údržby Koncesionára Verejný obstarávateľ nepožaduje realizovať priestory
a objekty pre Hasičský a záchranný zbor SR ani Policajný zbor SR.

V priestoroch SSÚ bude umiestnené Operačné stredisko Koncesionára (OSK) realizované podľa
kapitoly 5 tejto Prílohy č. 18 Zmluvy.

OSK bude umiestnené v Stredisku správy a údržby Koncesionára. V prípade, že bude
Koncesionár realizovať viac SSÚ, bude OSK umiestnené v tom SSÚ Koncesionára, v ktorom bude
umiestnené sídlo Vedúceho oddelenia cestnej údržby.

8.1 Požiadavky na priestory Verejného obstarávateľa v OSK

Pre potreby zaisťovania dohľadu Verejného obstarávateľa nad plnením povinností Koncesionára bude
v OSK zriadená miestnosť o veľkosti min. 40 m2 (min. 6,5 x 6,2 m). Dispečing Verejného
obstarávateľa bude nezávisle klimatizovaný priestor s denným osvetlením a možnosťou prirodzeného
vetrania. Priestor bude v tej istej budove ako OSK, s priamym napojením (cez spoločnú chodbu) na
operačný dispečing Koncesionára, s prístupom na spoločné toalety a dennú miestnosť s kuchynkou.

Ak priestory Verejného obstarávateľa nebude možné priamo napojiť na spoločné zázemie, bude
doplnená osobitná denná miestnosť s kuchynkou pre 4 osoby a toaleta (1x umývadlo, 1x sprcha, 1x
WC).

Pracovisko bude riešené tak, aby bolo možné realizovať veľkoplošnú obrazovkovú stenu v zhodných
parametroch ako pre dispečing Koncesionára (zobrazovacia stena, počty panelov, softwarové
vybavenie, a pod). Miestnosť bude vybavená tromi stanoviskami – pracovnými miestami (1x stolný
počítač s monitorom 29´´ + 1x kancelársky stôl 180x70 cm + 2x kancelárske kreslo + uzamykateľný
kontejner - na každé pracovisko), šatňovou a odkladacou skriňou (2x120x60x220 cm), rokovací stôl
pre 6 osôb (200x90 cm) vrátane kancelárskych kresiel. V miestnosti bude tiež osadené samostatné
externé dátové úložisko pre potreby Verejného obstarávateľa na zálohovanie dát o kapacite 3TB
s možnosťou navýšenia kapacity, vrátane záznamového úložiska pre zálohovanie záznamov
z dohľadového kamerového systému po dobu min. 72 hodín s možnosťou prenosu dát na prenosné
média, napojené na internú dátovú sieť miestnosti.

Technologické vybavenie

Všetky priestory Verejného obstarávateľa budú vybavené elektronickým zabezpečovacím systémom
(EZS) a elektronickou kontrolou vstupu (EKV), dátovým a telefónnym pripojením (min. 10
pripájacích bodov na miestnosť v rozvodoch v podlahových kanáloch), vzduchotechnikou (VZT)
a vykurované.
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8.2 Požiadavky na priestory Nezávislého dozoru

Pre potreby vykonávania činností Nezávislého dozoru bude v OSK zriadená miestnosť o veľkosti min.
40 m2 (min. 6,5 x 6,2 m). Pracovisko Nezávislého dozoru bude nezávisle klimatizovaný priestor
s denným osvetlením a možnosťou prirodzeného vetrania. Priestor bude v tej istej budove ako OSK,
s priamym napojením (cez spoločnú chodbu) na operačný dispečing Koncesionára, s prístupom na
spoločné toalety a dennú miestnosť s kuchynkou.

Ak priestory Nezávislého dozoru nebude možné priamo napojiť na spoločné zázemie, bude doplnená
osobitná denná miestnosť s kuchynkou pre 4 osoby a toaleta (1x umývadlo, 1x sprcha, 1x WC).

Miestnosť bude vybavená dvomi stanoviskami – pracovnými miestami (1x stolný počítač s monitorom
29´´ + 1x kancelársky stôl 180x70 cm + 1x kancelárske kreslo + uzamykateľný kontejner - na každé
pracovisko), šatňovou a odkladacou skriňou (2x120x60x220 cm) , rokovací stôl pre 8 osôb (220x90
cm) vrátane kancelárskych kresiel.

Technologické vybavenie

Všetky priestory Nezávislého dozoru budú vybavené elektronickým zabezpečovacím systémom (EZS)
a elektronickou kontrolou vstupu (EKV), dátovým a telefónnym pripojením (min. 10 pripájacích
bodov na miestnosť), vzduchotechnikou (VZT) a vykurované.

9. PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci realizácie Projektu Koncesionárom dodržať rozsah

protihlukových opatrení v súlade s dokumentáciou pre územné rozhodnutie a podľa finálnych návrhov
riešení Koncesionára podľa nových hlukových posúdení týchto konkrétnych riešení pre dopravné
intenzity poskytnuté Koncesionárovi Verejným obstarávateľom v Existujúcich poskytnutých údajoch
pre jednotlivé Samostatné úseky.

Použitie špeciálnych „tichých“ povrchov na cestných objektoch je prípustné.

Pre riešení protihlukových stien je požadované zjednotenie materiálového a designového riešenia
na všetkých Samostatných úsekoch Projektovej cestnej komunikácie, alternatívne použitie jednotného
designu pre všetky úseky diaľnice D4 a jednotného designu pre všetky úseky rýchlostnej cesty R7.

Realizácia protihlukových stien na úsekoch Fázy 1 (redukovaných častiach) bude umožňovať
rozšírenie týchto úsekov v budúcnosti (po ukončení Koncesnej lehoty), umiestnenie protihlukových
stien do polohy v súlade s budúcim šírkovým usporiadaním bude prípustné, funkčnosť tohto riešenia
pre redukované aj budúce rozšírené usporiadanie však musí byť dokladované odborným posúdením
pre obidva stavy.

Realizácia protihlukových stien na Projektovej cestnej komunikácii bude v súlade s trvalými
zábermi podľa rozsahu Poskytnutých pozemkov alebo Potrebných pozemkov podľa záberov
z dokumentácie pre územné rozhodnutie. Riešenia, ktoré budú vyžadovať pozemky nad rámec
Poskytnutých pozemkov alebo Potrebných pozemkov budú považované ako Dodatočné pozemky a ich
zabezpečenie bude povinnosťou Koncesionára.
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10. OPATRENIA PRI LETISKU M.R. ŠTEFÁNIKA
V súvislosti so zmenou legislatívy Slovenskej republiky a vzhľadom k novým poznatkom

plynúcich z aktualizácie IGHP, naďalej nebude súčasťou Projektu objekt SO234 – Tesniaca vaňa na
D4 v km 20,325 – 20,925. Niveleta diaľnice D4 a nadväzujúcich častí a umiestnenie vybavení budú
v tomto úseku upravené.

Súčasťou Projektu aj Konečnej ponuky bude objekt č. 284 Tieniaca stena v km 16,800 – 21,390
D4 vľavo. Objekt tieniacej steny je vyvolanou investíciou na elimináciu vplyvu dopravy na diaľnici
D4 na letisko M. R. Štefánika predovšetkým z pohľadu radaru TAR, ktorý je situovaný v areáli letiska
na ľavej strane diaľnice D4 v km cca 19,980.

Tieniaca stena má za úlohu úplne zatieniť priestor pohybujúcich sa vozidiel do výšky 4,2 m
nad vozovkou vo všetkých jazdných pruhoch diaľnice tak, aby vozidlá pohybujúce sa po diaľnici
neboli radarom detekované ako pohyblivé – klamlivé ciele.

Základné charakteristiky pre objekt tieniacej steny boli stanovené na pracovnom rokovaní, ktoré
sa konalo dňa 20.4.2015 v Bratislave v sídle prevádzkovateľa radaru Letových prevádzkových služieb
SR, š.p. Na rokovaní bolo dohodnuté staničenie objektu pozdĺž D4, požadovaná výška, materiálové
riešenie je nasledujúce:

- Staničenie : km 16,800 D4 vľavo - km 0,383 vetvy „BA-JA“ v križovatke "Ivanka - západ"
- Celková dĺžka steny 4 546 m
- Celková plocha steny 23 894 m2

- Výška steny od 4,5 m do 6,5 m
- Počet únikových východov 18

Základné charakteristiky pre objekt tieniacej steny stanovené na pracovnom rokovaní, ktoré sa
konalo dňa 20.4.2015 v Bratislave v sídle prevádzkovateľa radaru Letových prevádzkových služieb
SR, š.p., sú nasledovné :

- tieniaca stena bude štandardnej konštrukcie, obdobne ako protihlukové steny. Nosnou časťou
steny bude železobetónový panel, ktorý bude ukotvený do oceľových stĺpov kotvených
do železobetónových pilot, resp. do pásového základu;

- tieniaca stena bude súvislá bez prerušenia. Začiatok bude za mostom ponad Malý Dunaj
(staničenie určiť najbližšie k mostu tak, aby neovplyvnila technický návrh mosta) a koniec v km
0,350 križovatkovej vetvy Bratislava - Jarovce križovatky Ivanka západ;

- poloha tieniacej steny v priečnom reze bude symetrická vzhľadom na os diaľnice, t.j. nie je nutné
jej zalamovanie v pôdorysnej polohe;

- pohľadová časť v smere od radaru TAR bude opatrená panelmi pohlcujúcimi rádiové vlny. Panely
budú pozostávať z jednotlivých segmentov s rozmermi cca 0,6 x 0,6 m a pokryjú celú plochu
nosného panelu, prípadne aj nosné stĺpy. Jednotlivé segmenty budú premenlivej hrúbky v
rozmedzí cca 12-15 cm, čím sa spolu s ich rôznym natočením zabezpečí rozptyl radarových vĺn.
Presný tvar segmentov bude spresnený v ďalšom stupni PD;

- povrch segmentov ako aj povrch nosného ŽB panelu bude vrúbkovaný, pre vytvorenie
tzv. „frekvenčnej pasce“, t.j. z dôvodu vytvorenia fázového posunu radarových vĺn. Hĺbka
jednotlivých vrúbkov bude cca 2,5 cm a šírka 6 cm. Ich presné rozmery budú spresnené
pre jednotlivé úseky tieniacej steny v ďalšom stupni PD;

- ako materiál pohlcujúcich segmentov bude použitý materiál s prímesou uhlíka, ktorý je vhodným
materiálom na tlmenie radarových vĺn. Do úvahy pripadá škvarobetón, prípadne iný materiál
s podobnými vlastnosťami. Použitý materiál musí byť stabilný a podľa možnosti bezúdržbový.

Z hľadiska hlukového posúdenia je však potrebné, aby zo strany od diaľnice bola stena pohltivá, tým
sa zamedzí odrazu hluku z dopravy smerom do zástavby Most pri Bratislave a Ivanky pri Dunaji.
Požadované parametre protihlukovej steny z hlukovej štúdie – minimálna hodnota stupňa zvukovej
nepriezvučnosti Rw = 33 dB. Stredný činiteľ zvukovej pohltivosti min. ɑs = 0,6 tak, aby bola
dodržaná aj vyššie uvedená nepriezvučnosť.
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Rozmery tieniacej steny  (celková dĺžka steny = 4 546 m) :
Staničenie začiatku (km) stan. konca (km) Výška v m Dĺžka v m

- 16,8 17,588 4,5 797
- 17,588 18,408 5,5 812
- 18,408 19,524 6,0 1100
- 19,524 19,654 5,5 130
- 19,654 20,819 4,5 1177
- 20,819 20,928 5,0 110
- 20,928 20,984 5,5 56
- 20,984 21,021 6,5 37
- 21,021 1,399 SO101-03 kolektor ľavý 6,5 208
- 1,399 SO101-03 kolektor ľavý 0,433 SO107 vetva BA-JA 6,5 74

0,433 SO107 vetva BA-JA 0,383 SO107 vetva BA-JA 6,5 45

Navrhovaný objekt č. 680 Svetelná približovacia sústava Letiska M. R. Štefánika v km 20,900 D4
v dokumentácii pre stavebné povolenie nebude súčasťou Projektu ani Konečnej ponuky.

11. SOS HLÁSKY A BEZPEČNOSTNÉ ZÁLIVY
V súvislosti s novou požiadavkou Policajného zboru Slovenskej Republiky, podľa listu PPZ-

ODP2-44-187 2015 zo dňa 11.8.2015, ktorý je poskytnutý ako príloha v Existujúcich poskytnutých
údajoch, Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu bezpečnostných zálivov na R7 a bezpečnostných
zálivov s SOS hláskami na D4 s nasledujúcimi minimálnymi parametrami :

Pre diaľnicu D4 :
 obojstranné bezpečnostné zálivy vo vzájomnej vzdialenosti max. 2,5 km, kombinované

s umiestnením SOS hlások v rozmeroch podľa obrázku č. 8;
 umiestnenie SOS hlások v maximálnych rozstupoch 1,5 km +/- 10% v rozmeroch podľa

obrázku č. 9;
 vzájomné rozstupy bezpečnostných zálivov a SOS hlások budú podľa schémy na obr. č.

10

Pre rýchlostnú cestu R7 :
 obojstranné bezpečnostné zálivy v rozmeroch podľa obrázku č. 11 vo vzájomnej

vzdialenosti max. 2,5 km podľa schémy na obr. č. 12;

Limitnými obmedzeniami pre návrhy Koncesionára, teda maximálny rozsah zálivov sú
požiadavky Policajného zboru SR a hranica trvalých záberov podľa DÚR. V Samostatných úsekoch
Projektovej cestnej komunikácie, ktoré nie sú optimalizované ohľadom priečneho usporiadania, budú
bezpečnostné zálivy umiestnené s ohľadom na minimalizáciu potreby nových pozemkov pre ich
realizáciu. Tieto pozemky budú považované za Dodatočné pozemky.
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Obrázok č. 8 – Požadované priestorové usporiadanie pre bezpečnostný záliv s SOS hláskou na D4

Obrázok č. 9 – Požadované priestorové usporiadanie pre SOS hlásku na D4

Obrázok č. 10 – Požadované vzájomné vzdialenosti pre umiestnenie bezpečnostných zálivov a SOS hlások na D4

Obrázok č. 11 – Požadované priestorové usporiadanie pre bezpečnostný záliv na R7

Obrázok č. 12 – Požadované vzájomné vzdialenosti pre umiestnenie bezpečnostných zálivov na R7

Umiestnenie bezpečnostných zálivov na Rýchlostnej ceste R7 bude riešené tak, aby žiaden
bezpečnostný záliv nebol umiestnený na mostnom objekte, v priestore mimoúrovňovej križovatky,



47

alebo v úrovni Odpočívadla Blatná na Ostrove. Prvý, alebo posledný bezpečnostný záliv, podľa smeru
jazdy, bude umiestnený v úseku medzi mimoúrovňovou križovatkou Ketelec a mostnou estakádou pri
areáli Slovnaft, a.s., teda objektom č. 203 tohto Úseku. Umiestnenie dopravné značky IP9 bude min.
10 m pred okrajom zálivu a predzvestná dopravná značka IP9 s dodatkovou E3a tabuľkou bude
osadená vo vzdialenosti 300 m pred zálivom.

Umiestnenie SOS hlások na diaľnici D4 bude riešené podľa požiadaviek v platných TP. Hlásky
budú osadzované mimo priestorov mimoúrovňových križovatiek, mimo mostných objektov, okrem
mostnej estakády cez Dunaj, na ktorej bude osadená minimálne jedna SOS hláska v každom smere.
Označenie hlások bude riešené príslušným dopravným značením, na kilometrovníkoch (značkách
IS18b) bude vyznačený smer k najbližšej SOS hláske.

Umiestnenie bezpečnostných zálivov s SOS hláskami na Diaľnici D4 bude riešené tak, aby žiaden
bezpečnostný záliv nebol umiestnený na mostnom objekte, alebo v úrovni Odpočívadla Rovinka.
Umiestnenie dopravnej značky IP9 bude min. 10 – 20 m pred okrajom zálivu tak, aby bola hlásky
vždy viditeľná zo vzdialenosti 150 m a predzvestná dopravná značka IP9 s dodatkovou E3a tabuľkou
bude osadená vo vzdialenosti 300 m pred zálivom.

12. PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA K AREÁLU CEPIT
Súčasťou realizácie Projektu, ani Konečnej ponuky, nebudú stavebné a inžinierske objekty súvisiace
s prístupovou komunikáciou do výhľadového areálu spoločnosti CEPIT INFRAŠTRUKTÚRA, s.r.o.
(CEPIT). Rozsah týchto objektov je znázornený v schéme na obrázku č. 13. Koncesionárom nebudú
realizované nasledujúce objekty z objektovej skladby D4 :

112-01 Miestna komunikácia v km 1,600 - 2,300 D4
112-02 Miestna komunikácia v km 2,300 - 2,400 D4
112-03 Miestna komunikácia v km 2,400 - 2,600 D4

210 Most na MK v km 2,300 D4 nad Vajnorským potokom
211 Most na MK v km 2,600 D4 nad Račianskym potokom
522 Úprava meliorácií v k.ú. Vajnory

634-01 Verejné osvetlenie miestnej komunikácie v km 1,600-2,300 D4
634-02 Verejné osvetlenie miestnej komunikácie v km 2,300-2600 D4

Obrázok č. 13 – Rozsah objektov prístupové komunikácie k areáli CEPIT
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Obrázok č. 14 – Rozsah okružnej križovatky realizovaný Koncesionárom

Na obrázku č. 14 je znázornený rozsah Prác, ktoré budú súčasťou realizácie a prevádzky
Koncesionárom. Koncesionár vybuduje a bude prevádzkovať okružnú križovatku objekt č. 111
v rozsahu podľa DÚR, s kompletne realizovanými a prevádzkovanými vetvami ST-VA a CV-VA D4
a čiastočne realizovaným nájazdom/výjazdom VA-CE k výhľadovému areálu CEPIT v dĺžke po 0,06
km staničenia komunikácie obj. č. 112-01 podľa schémy na obrázku č. 14. Takto pripravený nájazd
bude ukončený betónovými zvodidlami. Povinnosťou Koncesionára bude tiež realizovať
a prevádzkovať verejné osvetlenie pre tento nájazd, v Konečnej ponuke Koncesionára bude zahrnutá
časť verejného osvetlenia, pôvodne v objektu 634-01, do objektu 631 vrátane prípojky. Pôvodný zjazd
z vetvy VA-CE k trafostanici TS11 bude provizórne riešený z okružnej križovatky. Objekt 204-02
bude realizovaný v pôvodnom rozsahu Koncesionárom.

13. POŽIADAVKY NA SKLADBY VOZOVKY
Verejný obstarávateľ požaduje, aby všetky skladby Projektovej cestnej komunikácie, boli navrhnuté,
posúdené a realizované pre predpokladanú intenzitu dopravy podľa podrobnej analýzy dopravných
vzťahov dotknutého územia, ktorá bola Koncesionárovi poskytnutá Verejným obstarávateľom
v Existujúcich poskytnutých údajoch, pre modelové scenáre so zákazom vjazdu tranzitnej cestnej
nákladnej dopravy pre všetky časovo rozdelené výhľadové dopravné stavy.

Posúdenie vozoviek v Konečnej ponuke Koncesionára musí byť vykonané na obdobie štyridsiatich
(40) rokov od začiatku Koncesnej lehoty pre predpokladanú intenzitu dopravy podľa príslušného
modelového scenára tak, aby zostatková životnosť vozovky pre všetky vrstvy a podložie bola
vyhovujúca a zároveň mala v danom období rezervu min. desať percent (10 %) pre hodnotu
poškodenia. Pre tieto posúdenia vozoviek a podloží musí byť použitá minimálna hodnota modulu
pružnosti podložia Edef2= min. 90 MPa.
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Príloha č. 1 k Prílohe č. 18

Objektová skladba Projektu

Tato príloha obsahuje kompletnú objektovú skladbu Projektu, zoznam cestných, mostných
a inžinierskych objektov, prevádzkových súborov, ktoré sú, prípadne nie sú súčasťou Konečnej
ponuky Koncesionára a realizovaných Prác Koncesionárom podľa ustanovení Zmluvy a jej Príloh.

Objekty uvedené v tabuľke č. 1, 5, 8, 9, 10, 11, 14 a 15 prílohy 1 Prílohy č.18 Zmluvy sú objekty
podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré sú taktiež riešené v dokumentácii pre stavebné
povolenie a ktoré sú súčasťou Konečnej ponuky Koncesionára a následne tiež realizované
Koncesionárom ako Práce.

Objekty uvedené v tabuľke č. 2, 12 a 16 prílohy 1 Prílohy č.18 Zmluvy – zrušené objekty, sú objekty
podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré sú v dokumentácii pre stavebné povolenie zrušené
a ktoré nie sú súčasťou Konečnej ponuky Koncesionára a nie sú Koncesionárom realizované ako
Práce.

Objekty uvedené v tabuľke č. 3, 7 a 13 prílohy 1 Prílohy č.18 Zmluvy – nové objekty, sú objekty
riešené v dokumentácii pre stavebné povolenie ako nové objekty voči dokumentácii pre územné
rozhodnutie a ktoré sú súčasťou Konečnej ponuky Koncesionára a následne tiež realizované
Koncesionárom ako Práce.

Objekty uvedené v tabuľke č. 4 a 6 prílohy 1 Prílohy č.18 Zmluvy – mimo Projektu, sú objekty riešené
v dokumentácii pre stavebné povolenie ako nové objekty voči dokumentácii pre územné rozhodnutie,
ale ktoré nebudú súčasťou Konečnej ponuky Koncesionára a nebudú realizované Koncesionárom ako
Práce.

Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ je potrebné pre účely splnenia Minimálnych požiadaviek
Verejného obstarávateľa podľa tejto Prílohy č. 18 nerealizovať alebo zmeniť objekt (objekty) uvedený
v tabuľkách č. 1 – 16 tejto Prílohy č. 1 k Prílohe č. 18 Zmluvy, potom sa takýto objekt (objekty)
(i) nebude realizovať alebo (ii) sa bude meniť v súlade s Návrhom Koncesionára, ktorý musí byť
v súlade s touto Prílohou č. 18 Zmluvy.
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TAB. 1 - OBJEKTOVÁ SKLADBA NA ÚSEKU D4 JAROVCE - IVANKA SEVER

Číslo objektu Popis objektu

DEMOLÁCIE

O01 Demolácia záhradného domčeka v km 10,760 D4

O02 Demolácia mosta v km 21,600 D4 nad Šúrskym kanálom, ev.č. 61-006

PRÍPRAVA ÚZEMIA

O11 Úprava plôch pre zariadenie staveniska v km 0,000 - 6,500 D4

O12 Úprava plôch pre zariadenie staveniska v km 11,000 - 22,590 D4

REKULTIVÁCIE

O20 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Ružinov

O21 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Jarovce

O22 Spätná rekultivácia dočasných záberov, úsek km 4,068 - 6,500 v k.ú. Podunajské
Biskupice

O23 Spätná rekultivácia dočasných záberov, úsek km 6,500 - 11,000 v k.ú. Podunajské
Biskupice

O24 Spätná rekultivácia dočasných záberov, úsek km 11,000 - 15,144 v k.ú. Podunajské
Biskupice

O25 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Most pri Bratislave

O26 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Farná

O27 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Ivanka pri Dunaji

O28 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Vajnory

O29 Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF, úsek km 4,068 - 6,500 v k.ú. Podunajské
Biskupice

O30 Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF v k.ú. Most pri Bratislave

O31 Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF v k.ú. Farná

O32 Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF v k.ú. Jarovce

O41 Rekultivácia opusteného úseku vetvy v križovatke "Jarovce"

O42 Rekultivácia opusteného úseku privádzača k c. III/1020 v km 0,650 D4

O43 Rekultivácia opusteného úseku cesty I/2 v križovatke "Rusovce"

O44 Rekultivácia opusteného úseku cesty I/63 v križovatke "Rovinka"

O45 Rekultivácia opusteného úseku c.II/572 a c.III/1030 v km 15,500 D4

O46 Rekultivácia opusteného úseku poľnej cesty k mohyle M.R.Štefánika v km 20,240 D4

VEGETAČNÉ ÚPRAVY

O51 Vegetačné úpravy diaľnice D4, úsek km 0,000 - 6,500

O52 Vegetačné úpravy diaľnice D4, úsek km 6,500 - 11,000

O53 Vegetačné úpravy diaľnice D4, úsek km 11,000 - 22,590
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O54 Vegetačné úpravy  poľnej cesty v km 6,220 D4

O55 Vegetačné úpravy na prístupovej ceste k horárni Topoľové v km 7,963 D4

O56 Navádzacia zeleň v km 9,000 D4

O57 Vegetačné úpravy na ceste I/63 v križovatke "Rovinka"

O58 Vegetačné úpravy na preložke Vinohradníckej ulice v km 12,689 D4

O59 Vegetačné úpravy na ceste II/572 v km 15,512 D4

O60 Vegetačné úpravy na poľnej ceste k mohyle M.R.Štefánika v km 20,240 D4

KOMPENZAČNÉ OPATRENIA

O71 Kompenzačné opatrenie 1, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.u. Rusovce

O72 Kompenzačné opatrenie 2, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.u. Čunovo

O73 Kompenzačné opatrenie 3, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.u. Čunovo

O74 Kompenzačné opatrenie 4, zatrávnenie pozemkov v k.u. Podunajské Biskupice

O75 Kompenzačné opatrenie 5, zatrávnenie pozemkov v k.u. Kalinkovo

O76 Kompenzačné opatrenie 6, sprietočnenie Biskupického ramena

O77 Kompenzačné opatrenie 6, most na lesnej ceste nad Biskupickým ramenom

CESTNÉ OBJEKTY

101-01 Diaľnica D4, úsek km 0,000 - 6,500

101-02 Diaľnica D4, úsek km 6,500 - 11,000

101-03 Diaľnica D4, úsek km 11,000 - 22,590

102 Križovatka  "Jarovce"

103 Križovatka  "Rusovce"

104-01 Križovatka  "Ketelec", vetvy PS, SP

104-02 Križovatka  "Ketelec", vetvy IS, BI, PB, IB, SI

105-01 Križovatka  "Rovinka", vetvy GP, RP, PR, PG, GI

105-02 Križovatka  "Rovinka" vetvy IR, IG, RI

107 Križovatka  "Ivanka-západ"

108 Križovatka  "Ivanka-sever"

121 Preložka cesty I/2 v km 2,396 D4 v križovatke "Rusovce"

122 Preložka cesty I/63 v km 10,856 D4 v križovatke "Rovinka"

123 Preložka cesty I/61 v km 21,600 D4 v križovatke "Ivanka-západ"

131 Úprava cesty III/1020 v km 1,512 D4

132 Cyklistická cestička v km 2,640 D4 z mosta na hrádzu

133 Cyklistická cestička v km 4,500 - 5,500 D4 z mosta na hrádzu

134 Úprava poľnej cesty v km 5,313 D4

135 Preložka poľnej cesty v km 6,220 D4
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136 Úprava účelovej komunikácie v km 2,575 D4

140 Poľná cesta v km 7,500 D4 vpravo

141 Miestna komunikácia v km 7,900 D4 vľavo

142 Prístupová cesta k horárni Topoľové v km 7,963 D4

143 Hospodársky zjazd na starej hrádzi v km 10,210 D4

144-01 Prístupová cesta k Strabagu v km 10,856 D4

144-02 Úprava Hydinárskej ulice v km 10,856 D4

145 Preložka Vinohradníckej ulice v km 12,689 D4

146 Preložka cesty III/1030 v križovatke "Most pri Bratislave"

147 Preložka cesty II/572 v km 15,512 D4

148 Chodník pri ceste II/572 v km 15,512 D4 v obci Most pri Bratislave

149 Preložka poľnej cesty pri Malom Dunaji vpravo v km 16,675 D4

150 Preložka poľnej cesty pri Malom Dunaji vľavo v km 16,725 D4

151 Poľná cesta v km 16,725 - 16,900 D4 vpravo

152 Preložka poľnej cesty k mohyle M.R.Štefánika v km 20,240 D4

153 Preložka poľnej cesty v km 20,600 - 21,075 D4 vľavo

154 Obchádzka na Vinohradníckej ulici v km 12,689 D4

155 Obchádzka na ceste II/572 v km 15,512 D4

156 Obchádzka na ceste III/1030 v km 15,311 - 15,594 D4

157 Úprava ciest I. triedy (po ukončení výstavby)

158 Úprava ciest II. a III. triedy (po ukončení výstavby)

159 Úprava miestnych a účelových komunikácií (po ukončení výstavby)

160 Poľná cesta v km 22,213 D4

MOSTY

200 Most na D4 v km 4,028 cez rieku Dunaj

201 Most na D4 v km 0,075 nad diaľnicou D2 v križovatke "Jarovce"

202 Most na D4 v km 1,512 nad cestou III/1020

203 Most na D4 v km 2,069 nad traťou ŽSR Bratislava - Rusovce v žkm 115,461

203-01 Most na vetve RU8 MÚK "Rusovce" nad traťou ŽSR Bratislava - Rusovce v žkm
115,502

204 Most na D4 v km 2,244 - 2,752 nad preložkou cesty I/2 v križovatke "Rusovce"

204-01 Most na vetve RU4 MÚK "Rusovce“ nad preložkou cesty I/2

205 Most na D4 v km 2,757 - 3,357 nad Jarovským ramenom

206 Most na D4 v km 4,259 - 4,719 nad Biskupickým ramenom

207 Most na D4 v km 4,724 - 5,507



53

208 Most na poľnej ceste nad diaľnicou D4 v km 6,220

209 Most na vetve RU1 MÚK "Rusovce“ nad preložkou cesty I/2

210-01 Rampa pre peších v km 2,618 D4

210-02 Rampa pre cyklistov v km 2,618 D4

211-01 Rampa pre peších v km 5,500 D4

211-02 Rampa pre cyklistov v km 5,500 D4

212 Most pre peších a cyklistov nad ľavostranným priesakovým kanálom rieky Dunaj

213 Most pre peších a cyklistov nad pravostranným priesakovým kanálom rieky Dunaj

220 Most na vetve "PB" v km 6,875 nad R7 a D4 v križovatke "Ketelec"

221 Most na prístupovej ceste k horárni Topoľové v km 7,963 nad diaľnicou D4

222 Most na D4 v km 10,210 nad starou dunajskou hrádzou

223 Most na D4 v km 10,424 nad produktovodom Slovnaftu

224 Most na D4 v km 10,462 nad produktovodom Slovnaftu

225 Most na D4 v km 10,490 nad ropovodom Transpetrolu

226 Most na ceste I/63 v km 10,835 D4 nad ropovodom Transpetrolu

227 Most na ceste I/63 v km 10,855 nad diaľnicou D4 v križovatke "Rovinka"

228 Most na D4 v km 12,207 nad traťou ŽSR Bratislava - Dunajská Streda v žkm 12,778

229 Most nad diaľnicou D4 v km 12,689 na Vinohradníckej ulici

230 Most na D4 v km 14,060 pre zver

231 Most nad diaľnicou D4 v km 15,512 na c.II/572

232 Most na D4 v km 16,700 nad Malým Dunajom

233 Most na poľnej ceste v km 20,186 nad diaľnicou D4

235-01 Most na D4 - kolektore v km 21,600 vľavo nad c.I/61 v križovatke "Ivanka-západ"

235-02 Most na D4 v km 21,600 nad c.I/61 v križovatke "Ivanka-západ"

235-03 Most na D4 - kolektore v km 21,600 vpravo nad c.I/61 v križovatke "Ivanka-západ"

236 Most na ceste I/61 v km 21,600 D4 nad Šúrskym kanálom

237-01 Most na D4 - kolektore v km 22,250 vľavo nad traťou ŽSR Bratislava - Galanta v žkm
65,935

237-02 Most na D4 v km 22,250 nad traťou ŽSR Bratislava - Galanta v žkm 65,963

237-03 Most na D4 - kolektore a vetve "Jarovce - TT" v km 22,250 vpravo nad traťou ŽSR
Bratislava - Galanta v žkm 65,989

238 Most na vetve "BA-Jarovce" v km 22,250 nad traťou ŽSR Bratislava - Galanta v žkm
65,911

239 Most na D4 v km 22,356 nad vetvami "Stupava-TT" a "BA-Stupava" v križovatke
"Ivanka - sever"

240 Most na vetve „TT-Jarovce“ v km 0,217 D4 nad vetvou „BA – Stupava“ a D4 v
križovatke „Ivanka - sever“
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241 Most na vetve "TT-Jarovce" v km 22,355 D4 nad vetvami "BA-Stupava" a "Stupava-
TT" v križovatke "Ivanka - sever"

242 Most na vetve "Jarovce-BA" v km 0,180 D4 nad vetvou "BA-Stupava" a D4 v
križovatke "Ivanka - sever"

MÚRY

251 Oporný múr na D4 v km 11,775 – 12,190 vľavo

252 Oporný múr v km 0,293 - 0,363 na vetve "BA-Jarovce" vpravo v križovatke "Ivanka-
sever"

PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA

261 Protihluková stena v km 0,010 – 0,295 D4 vpravo

262 Protihluková stena v km 0,417 – 2,025 D4 vpravo

263 Protihluková stena v km 0,000 – 0,265 vetvy "JA 2" vpravo, v križovatke "Jarovce"

264-01 Zábrany proti vtákom v km 2,609 – 5,516 D4 vľavo

264-02 Zábrany proti vtákom v km 2,609 – 5,516 D4 vpravo

265 Protihluková stena v km 9,500 – 10,565 D4 vpravo

266 Protihluková stena v km 0,000 – 0,270 vetvy "PR" vpravo, v križovatke "Rovinka"

267 Protihluková stena v km 10,660 – 10,760 D4 vpravo

268 Protihluková stena v km 10,745 – 10,848 D4 na kolektore vpravo

269-01 Protihluková stena v km 10,871 – 11,000 D4 na kolektore vpravo

269-02 Protihluková stena v km 11,000 – 11,050 D4 na kolektore vpravo

270 Protihluková stena v km 0,575 – 0,780 cesty I/63 vľavo

271 Protihluková stena v km 0,032 – 0,349 vetvy "RI" vpravo, v križovatke "Rovinka"

272 Protihluková stena v km 11,133 – 11,339 D4 vpravo

273 Protihluková stena v km 11,306 – 11,975 D4 vpravo

274 Protihluková stena v km 14,700 - 16,380 D4 vpravo

275 Protihluková stena v km 16,740 - 21,251 D4 vpravo

276 Protihluková stena v km 0,187 - 0,386 na kolektore vpravo, v križovatke "Ivanka -
západ"

277 Protihluková stena v km 0,000 - 0,200 vetvy "Jarovce - Senec", v križovatke "Ivanka -
západ"

278 Protihluková stena v km 0,457 - 0,695 na kolektore vpravo, v križovatke "Ivanka -
západ"

279 Protihluková stena v km 0,345 - 0,740 vetvy "Jarovce - BA", v križovatke "Ivanka -
sever"

281 Protihluková stena v km 0,000 - 0,378 vetvy "TT - Stupava", v križovatke "Ivanka -
sever"

282 Protihluková stena v km 0,280 - 0,680 vetvy "TT - Jarovce", v križovatke "Ivanka -
sever"
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283 Protihluková stena v km 0,000 - 0,668 vetvy "Stupava - BA", v križovatke "Ivanka -
sever"

284 Tieniaca stena v km 16,800  D4 vľavo - km 0,383 vetvy „BA-JA“ v križovatke "Ivanka
- západ"

286 Fasádne úpravy v Jarovciach, v km 0,200 - 1,700 D4 vpravo

287 Fasádne úpravy v Rovinke, v km 10,855 D4 vpravo

OPLOTENIA

301-01 Oplotenie diaľnice D4, úsek km 0,000 - 6,500

301-02 Oplotenie diaľnice D4,  úsek km 6,500 - 11,000

301-03 Oplotenie diaľnice D4,  úsek km 11,000 - 22,590

302 Oplotenie areálu v km 4,800 D4

304 Oplotenie poľnohospodárskeho areálu v križovatke ciest II/572 a III/1030

VEĽKÉ ODPOČÍVADLO ROVINKA VĽAVO

310-01 Sadovnícke úpravy, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-11 Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-12 Komunikácie a spevnené plochy PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-31 Drobná architektúra, odpočívadlo Rovinka  vľavo

310-32 Váha - stavebná časť, odpočívadlo Rovinka  vľavo

310-33 Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-34 Objekt kontroly a správy PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-35 Oplotenie PNV, odpočívadlo Rovinka  vľavo

310-36 Vybavenie PNV, odpočívadlo Rovinka  vľavo

310-51 Dažďová kanalizácia a ORL, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-52 Dažďová kanalizácia PNV a ORL, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-53 Splašková kanalizácia, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-54 Vonkajší vodovod pitný, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-55 Zdroj požiarnej a úžitkovej vody, požiarna nádrž, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-56 Vodovodná prípojka pre odpočívadlá

310-57 Rozvod úžitkovej vody po odpočívadle, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-61 Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-62 Vonkajšie osvetlenie PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-63 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-64 Vonkajšie silnoprúdové rozvody PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-65 Kiosková trafostanica TS5, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-71 Kamerová systém na odpočívadle, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-72 Informačný systém PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo
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310-73 Kamerová systém PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo

VEĽKÉ ODPOČÍVADLO ROVINKA VPRAVO

320-01 Sadovnícke úpravy, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-11 Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-12 Komunikácie a spevnené plochy PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-31 Drobná architektúra, odpočívadlo Rovinka  vpravo

320-32 Váha - stavebná časť, odpočívadlo Rovinka  vpravo

320-33 Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-34 Objekt kontroly a správy PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-35 Oplotenie PNV, odpočívadlo Rovinka  vpravo

320-36 Vybavenie PNV, odpočívadlo Rovinka  vpravo

320-51 Dažďová kanalizácia a ORL, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-52 Dažďová kanalizácia PNV a ORL, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-53 Splašková kanalizácia, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-54 Vonkajší vodovod pitný, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-55 Zdroj požiarnej a úžitkovej vody, požiarna nádrž, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-56 Rozvod úžitkovej vody po odpočívadle, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-57 Prípojka splaškovej kanalizácie, prečerpávacia stanica splaškových vôd

320-61 Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-62 Vonkajšie osvetlenie PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-63 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-64 Vonkajšie silnoprúdové rozvody PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-65 Kiosková trafostanica TS6, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-71 Kamerová systém na odpočívadle, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-72 Kamerová systém PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-73 Informačný systém PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo

KANALIZÁCIE, VODOVODY A ZÁVLAHY

501-01 Kanalizácia diaľnice D4, km 0,000 – 5,500

501-02 Odvodnenie diaľnice D4, km 2,300 – 6,500

501-03 Odvodnenie diaľnice D4, km 6,500 – 11,000

501-04 Odvodnenie diaľnice D4, úsek km 11,000 - 22,590

501-10 Kanalizácia vetiev križovatky "Jarovce"

501-11 Kanalizácia vetiev križovatky "Rusovce"

502 Preložka výtlačnej kanalizácie diaľnice DN 600 v km 0,000 – 0,750 D4
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503 Preložka výtlačnej kanalizácie DN 600 v km 1,430 D4

504 Preložka výtlačnej kanalizácie DN 200 v km 1,430 D4

505 Preložka kanalizácie DN 800 v km 2,110 D4

506 Výtlačná kanalizácia diaľnice D4 DN 600 v km 0,200 - 0,475

507 Preložka výtlačného kanalizačného potrubia DN 600 v km 18,760 D4

508 Preložka výtlačného kanalizačného potrubia DN 400 v km 21,575 D4

509 Ochrana výtlačného kanalizačného potrubia DN 600 popod c I/61 v križovatke "Ivanka
- západ"

510 Preložka výtlačného kanalizačného potrubia DN 125 popod c I/61 v križovatke "Ivanka
- západ"

511 Výtlačné kanalizačné potrubie v km 21,575 – 22,550 D4

520 Preložka vodovodu ROL-1 DN 1400 v km 2,325 D4

521 Preložka vodovodu ROL-2 DN 1400 v km 2,325 D4

522 Preložka zásobovacieho vodovodu DN800 v km 7,994 D4

523 Preložka vodovodu DN200 v križovatke "Rovinka"

524 Preložka vodovodu DN 1000 v km 12,660 D4

527 Vodovodné potrubie 2 x DN 600 v km 2,245 - 4,720 D4

540 Preložka závlahových potrubí v km 12,453 - 16,096 D4

541 Preložka závlahových potrubí „Závlaha pozemkov pod Bratislavou“ v km 16,500 –
20,230 D4

551-01 Čerpacia stanica pre ORL 1 v km 0,480 D4, stavebná časť

553-01 Čerpacia stanica v km 21,575 D4, stavebná časť

554-01 Čerpacia stanica v km 22,550 D4, stavebná časť

OBJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VVN

601 Preložka vzdušného vedenia VVN 110 kV l.č. 8898 v km 2,440 D4

602 Preložka vzdušného vedenia VVN 2x110 kV l.č. 8204, 8899 v km 12,861 D4

603 Preložka vzdušného vedenia VVN 110 kV l. č. 8774 v km 12,894 D4

OBJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN, NN,VO

610 Preložka kábelového vedenia VN 22 kV l.č. 464 v km 0,140 D4

611 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l.č. 161 v km 1,700 D4

612 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l.č. 144 v km 2,400 D4

613 Preložka prípojky VN 22 kV z l.č. 144 pre jestv. TS 0028 ČOV v km 2,350 D4

614 Preložka vzdušného vedenia NN v km 5,950 D4

615 Preložka vzdušného vedenia VN 22kV v km 9,000 - 9,153 D4

616 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV v km 9,850 – 10,173 D4

617 Preložka vzdušného vedenia VN 22kV v km 10,728 D4
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618 Preložka vzdušného vedenia 2xVN 22kV v km 11,806 D4

619 Preložka podzemného vedenia NN v km 12,158 D4

620 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l.č. 437 v km 12,814 - 12,962 D4

621 Preložka vzdušného vedenia VN 2x22 kV l.č. 437, 221 v km 12,942 D4

622 Preložka vzdušného vedenia VN 2x22 kV l.č. 435, 414 v km 12,955 D4

623 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l.č. 436 v km 15,316  D4

624 Preložka vzdušnej prípojky VN  22 kV l.č. 436  v km 0,346 cesty II/572

625 Preložka vzdušnej prípojky VN  22 kV l.č. 436  v km 0,680 cesty II/572

626 Preložka NN kábla pre zavlažovač v km 0,650 preložky cesty II/572 - KÚ

627 Preložka kábelového vedenia NN z TS 007 v km 0,700-0,900 cesty II/572

628 Prípojka NN pre VO chodníka cesty II/572 v obci Most pri Bratislave

629 Preložka káblového vedenia hydromeliorácií v km 16,645 D4

630 Preložka vzdušného vedenia 2xVN 22kV l. č. 263-414 v km 19,750 - 19,432 D4

632 Preložka NN káblovej prípojky pre bilboard v km 0,134 preložky cesty I/63

640-01 Kábelové vedenie VN 22 kV pre TS1 v križovatke "Jarovce" až TS4 v križovatke
"Ketelec"

640-02 Kábelové vedenie VN 22 kV pre TS4 v križovatke "Ketelec" až TS7 v križovatke
"Rovinka"

641 Rozvody NN pre VO križovatky "Jarovce"

642 Prípojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre VO križovatky "Rusovce"

643 Prípojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre VO cesty I/2 v križovatke "Rusovce"

644 Prípojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre výstražné osvetlenie mosta cez Dunaj

645 Prípojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre lodnú signalizáciu na rieke Dunaj

646 Prípojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre osvetlenie komôrok mosta cez Dunaj

647 Kiosková trafostanica TS1 v km 0,150 D4, v križovatke "Jarovce"

648 Kiosková trafostanica TS2 pre ČS1 v km 0,500 D4

649 Kiosková trafostanica TS3 v km 2,400 D4, v križovatke "Rusovce"

651 Prípojka NN pre VO v km 6,500 D4

652 Prípojka NN pre VO v km 6,750 D4

653 Prípojka NN pre VO rýchlostnej komunikácie R7 v km 6,500 D4

654 Prípojka NN pre ČS ORL2 v km 0,700 R7

655 Prípojka NN pre VO v km 6,705 D4

656 Prípojka NN pre VO v km 6,925 D4

657 Prípojka NN pre ČS v km 22,550 D4

658 Kiosková trafostanica TS7 v km 10,750 D4
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659 Prípojka VN 22 kV z l. č. 436 pre TS8 v km 15,450 D4

660 Kiosková trafostanica TS8 v km 15,450 D4

661 Prípojka VN 22 kV z l. č. 1106 pre TS9 v km 21,575 D4

662 Kiosková trafostanica TS9 v km 21,575 D4

663 Prípojka NN pre ČS v km 21,575 D4

664 Prípojka NN pre VO v km 0,050 D4 v križovatke "Ivanka - sever"

665 Prípojka NN pre VO v km 0,150 D4 v križovatke "Ivanka - sever"

666 Prípojka NN pre VO v km 22,450 D4 v križovatke "Ivanka - sever"

667 Prípojka NN pre VO v km 10,700 D4 v križovatke "Rovinka"

668 Prípojka NN pre VO v km 10,975 D4 v križovatke "Rovinka"

669 Prípojka NN pre VO v km 0,250 cesty I/63 v križovatke "Rovinka"

670 Verejné osvetlenie v križovatke "Jarovce"

671 Verejné osvetlenie v križovatke "Rusovce"

672 Verejné osvetlenie cesty I/2 v križovatke "Rusovce"

673 Výstražné osvetlenie na ochranu vtákov na moste cez Dunaj

674 Verejné osvetlenie v križovatke "Ketelec"

675 Verejné osvetlenie v križovatke "Rovinka"

676 Verejné osvetlenie cesty I/63 v križovatke "Rovinka"

677 Verejné osvetlenie chodníka pri ceste II/572 v obci Most pri Bratislave

678 Verejné osvetlenie v križovatke "Ivanka - sever"

679 Kiosková trafostanica TS10 v km 0,180 D4

680 Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika v km 20,900 D4

VEDENIA ŽSR

681 Dočasná úprava trakčného vedenia žkm 115,461 (km 2,069 D4)

682 Definitívna úprava trakčného vedenia žkm 115,461 (km 2,069 D4)

683 Dočasná úprava trakčného vedenia žkm 65,881-66,314 ( km 22,227 D4)

684 Definitívna úprava trakčného vedenia žkm 65,881- 66,314 ( km 22,227 D4)

691 Úprava vedení ŽSR OZT žkm 115,461 (km 2,069 D4)

692 Úprava vedenia NN ŽSR v km 1,489 D4

693 Preložka 6 kV ŽSR v km 22,238 D4

694 Preložka DK ŽSR v km 22,180 D4

695 Preložka OK ŽSR v km 22,227 D4

696 Preložka UA ŽSR a TK ŽSR v km 22,238 D4

PLYNOVODY

701 Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 2,215 D4
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702 Preložka plynovodov DN500 v km 0,710 cesty I/63, v križovatke "Rovinka"

703 Ochrana produktovodu (ropovodu) DN500 TRANSPETROL v km 0,578 c.I/63, v
križovatke "Rovinka"

704 Ochrana produktovodov DN250 a DN300 SLOVNAFT v km 0,600 a 0,628 c.I/63 v
križovatke "Rovinka"

705-01 Preložka VTL plynovodu DN 200 v km 12,133 D4

705-02 Preložka VTL plynovej prípojky DN150 do regulačnej stanice v km 12,133 D4

706 Preložka STL plynovodu DN 90 v km 15,470 D4

707 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 21,100 D4

708 Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 21,700 D4

709 Preložka katodickej ochrany VTL plynovodu  DN 300 v km 1,150 - 1,250 preložky
cesty I/61 vľavo

OZNAMOVACIE VEDENIA

751 Preložka káblov SLOVAK TELEKOM v km 0,048 D4

752 Preložka káblov ISD v križovatke "Jarovce"

753 Preložka optických káblov TÜRK TELEKOM a SWAN v km 2,077 D4

754 Preložka optických káblov a zariadení TRANSPETROL v km 2,436 D4

755 Preložka DOK kábla SLOVAK TELEKOM v km 2,081 D4

756 Preložka MOK kábla SLOVAK TELEKOM v km 2,082 D4

757 Preložka optického kábla a zariadení SITEL v km 2,436 D4

758 Preložka MOK kábla SLOVAK TELEKOM v km 2,436 D4

759 Preložka DK kábla SLOVAK TELEKOM v km 2,436 D4

760 Ochrana DK kábla ENERGOTEL v km 7,900 - 8,000 D4

761 Preložka vzdušného vedenia SLOVAK TELEKOM v km 7,800 - 7,900 D4

762 Ochrana DK kábla SLOVNAFT v km 10,300 - 10,900 D4

763 Ochrana optického kábla a zariadení TRANSPETROL v km 10,300 - 10,900 D4

764 Preložka optického kábla a zariadení SITEL, ORANGE, SLSP, ST v km 10,600 -
10,800 D4

765 Preložka optických káblov a zariadení SLOVAK TELEKOM v km 10,700 - 11,000 D4

766 Preložka optického kábla SITEL v km 12,145 D4

767 Preložka DK kábla SLOVAK TELEKOM v km 15,482 D4

768 Preložka MOK kábla SLOVAK TELEKOM v km 15,485 D4

769 Preložka optického kábla PROGRES pri c. II/572 v km 15,499 D4

770 Preložka MTS SLOVAK TELEKOM  pri preložke c. II/572 v km 15,508 D4

771 Preložka PDOK kábla SLOVAK TELEKOM  v km  0,160 - 0,383 preložky c. II/572
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772 Preložka oznamovacieho vedenia LPS Bratislava v km 16,736 D4

773 Preložka OK SWAN Bratislava v km 18,625 – 18,930 D4

774 Preložka chráničky BVS Bratislava v km 18,625 – 18,930 D4

775 Preložka DK SLOVAK TELEKOM v km 20,236 D4

776 Preložka DK SLOVAK TELEKOM v km 20,245 D4

777 Preložka oznamovacích vedení LPS Bratislava v km 20,875 - 21,040 D4

778 Ochrana OK SWAN Bratislava pod cestou I/61 pozdĺž Šúrskeho kanála

779 Preložka OK TÜRK TELEKOM Bratislava na ceste I/61 v km 1,160 - 1,250

781 Preložka oznamovacieho vedenia ZSE v km 15,485 D4

782 Preložka optického kábla a zariadení BENESTRA v km 2,436 D4

783 Preložka optického kábla a zariadení v km 2,436 D4

INFORMAČNÝ SYSTÉM

791-01 Informačný systém D4, úsek km 0,000 - 6,500 D4 - stavebná časť

792-01 Informačný systém D4, úsek km 6,500 - 11,000 D4 - stavebná časť

793-01 Informačný systém D4, úsek km 11,000 - 22,561 D4 - stavebná časť

794-01 Informačný systém na jestvujúcej D2 v križovatke "Jarovce" – stavebná časť

795-01 Informačný systém na jestvujúcej D1 v križovatke "Ivanka - sever" – stavebná časť

PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE NA STAVENISKO

801 Prístupová komunikácia k mostu nad preložkou cesty I/2 v križovatke "Rusovce"

802 Prístupová komunikácia k mostu nad Jaroveckým ramenom v km 2,723 D4

803 Prístupová komunikácia k mostu nad Jaroveckým ramenom v km 3,085 – 3,350 D4

804 Prístupová komunikácia k mostu cez rieku Dunaj v km 3,430 D4

805 Prístupová komunikácia k mostu cez rieku Dunaj v km 3,700 D4

806 Prístupová komunikácia k mostu cez rieku Dunaj v km 4,300 D4

807 Prístupová komunikácia k mostu cez rieku Dunaj v km 4,400 D4

808 Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru SD6 v km 8,300 D4

810 Prístupová komunikácia ku križovatke „Ivanka – sever“

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

310-75 Parkovací systém PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-76 Váha - technologická časť, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-77 Čerpacia stanica požiarnej vody, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-78 Čerpacia stanica úžitkovej vody, odpočívadlo Rovinka vľavo

310-79 Prečerpávacia stanica splaškových vôd, odpočívadlo Rovinka vľavo

320-75 Parkovací systém PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-76 Váha - technologická časť, odpočívadlo Rovinka vpravo
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320-77 Čerpacia stanica požiarnej vody, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-78 Čerpacia stanica úžitkovej vody, odpočívadlo Rovinka vpravo

320-79 Prečerpávacia stanica splaškových vôd, odpočívadlo Rovinka vpravo

551-02 Čerpacia stanica pre ORL 1 v km 0,480 D4, technologická časť

552-02 Úprava čerpacej stanice v križovatke "Jarovce", technologická časť

553-02 Čerpacia stanica v km 21,575 D4, technologická časť

554-02 Čerpacia stanica v km 22,550 D4, technologická časť

791-02 Informačný systém D4 úsek km 0,000 - 6,500 D4 - technologická časť

792-02 Informačný systém D4, úsek km 6,500 - 11,000 D4 - technologická časť

793-02 Informačný systém D4, úsek km 11,000 - 22,561 D4 - technologická časť

794-02 Informačný systém na jestvujúcej D2 v križovatke "Jarovce" - technologická časť

795-02 Informačný systém na jestvujúcej D1 v križovatke "Ivanka - sever" - technologická
časť

TAB. 2 - OBJ. SKLADBA NA ÚSEKU D4 JAROVCE - IVANKA SEVER - ZRUŠENÉ
OBJEKTY

Číslo objektu Popis objektu

234 Tesniaca vaňa na D4 v km 20,325 - 20,925

280 Protihluková stena v km 0,063 - 0,198 vetvy "TT - Jarovce", v križovatke "Ivanka -
sever"

525 Úprava vodovodu DN 1000 v km 14,260 D4

526 Preložka vodovodu DN 500 v km 14,263 D4

542 Preložka závlahových potrubí „Závlaha pozemkov Vajnory III“ v km 22,175 D4

631 Preložka vzdušného vedenia VN 22kV l.č. 1106 v km 0,387 D4

657 Kiosková trafostanica TS4 v km 6,930 D4

780 Preložka rádiomajáka NDB L id D v km 20,900 D4

TAB. 3 - OBJ. SKLADBA NA ÚSEKU D4 JAROVCE - IVANKA SEVER - NOVÉ OBJEKTY

Číslo objektu Popis objektu

284 Tieniaca stena v km 16,800 – 21,390 D4 vľavo

527 Vodovodné potrubie 2 x DN 600 v km 2,245 - 4,720 D4

554-01 Čerpacia stanica v km 22,550 D4, stavebná časť

554-02 Čerpacia stanica v km 22,550 D4, technologická časť

632 Preložka NN káblovej prípojky pre bilboard v km 0,134 preložky cesty I/63

657 Kiosková trafostanica TS4 v km 6,930 D4
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782 Preložka optického kábla a zariadení BENESTRA v km 2,436 D4

783 Preložka optického kábla a zariadení v km 2,436 D4

TAB. 4 - OBJ. SKLADBA NA ÚSEKU D4 JAROVCE - IVANKA SEVER - MIMO PROJEKTU

Číslo objektu Popis objektu

680 Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika v km 20,900 D4

TAB. 5 - OBJEKTOVÁ SKLADBA NA ÚSEKU D4 IVANKA SEVER - RAČA

Číslo objektu Popis objektu

PRÍPRAVA ÚZEMIA

O10 Úprava plôch pre zariadenie staveniska

REKULTIVÁCIE

O20 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Ivanka pri Dunaji

O21 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Vajnory

O22 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Svätý Jur

O23 Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF v k.ú. Svätý Jur

O24 Rekultivácia opusteného úseku c.III/1082 v km 1,300 D4

VEGETAČNÉ ÚPRAVY

O31 Vegetačné úpravy diaľnice D4

O32-01 Vegetačné úpravy pri ekodukte v km 1,950 D4

O32-02 Vegetačné úpravy pri ekodukte nad MK v km 1,950 D4

O33 Vegetačné úpravy na ceste III/1082 v km 1,340 D4 v križovatke "Čierna voda"

O34 Vegetačné úpravy na ceste II/502 v k.ú. Vajnory

O35 Vegetačné úpravy na ceste II/502 v k.ú. Svätý jur

CESTNÉ OBJEKTY

101 Diaľnica D4, úsek km 0,000 - 4,400

102 Križovatka "Čierna voda"

103 Križovatka  "Rača"

111 Preložka cesty III/1082 v km 1,363 D4 v križovatke "Čierna voda"

113 Preložka miestnej komunikácie v km 3,810 D4 do NPR Šúr

114 Preložka poľnej cesty v km 0,590 D4

115-01 Preložka cesty II/502 v km 4,183 D4 v k.ú. Svätý Jur

115-02 Preložka cesty II/502 v km 4,183 D4 v k.ú. Vajnory

116-01 Preložka poľnej cesty v km 4,400 D4 v k.ú. Svätý Jur

116-02 Preložka poľnej cesty v km 4,400 D4 v k.ú. Vajnory
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151 Obchádzka na ceste III/1082 v križovatke "Čierna voda"

152 Obchádzka na ceste II/502 v križovatke "Rača"

153 Úprava ciest II. a III. triedy (po ukončení výstavby)

MOSTY

201 Most na D4 v km 0,580 nad Vajnorským potokom

202 Most na c.III/1082 v km 1,363 nad diaľnicou D4

203 Most na c.III/1082 v km 1,573 nad diaľnicou D4 v križovatke "Čierna voda"

204-01 Ekodukt v km 1,948 D4

204-02 Ekodukt nad MK v km 1,948 D4

205 Most na D4 v km 2,560 nad Račianskym potokom

206 Most na D4 v km 3,810 nad miestnou komunikáciou do NPR Šúr

207 Most na D4 v km 4,160 nad traťou ŽSR Bratislava - Žilina v žkm 10,760

208 Most na vetve "BS" v križovatke "Rača“ nad preložkou cesty II/502

209 Most na vetve "SB" v križovatke "Rača“ nad preložkou cesty II/502

PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA

261 Protihluková stena km 0,450 - 1,355 D4 vpravo

262 Protihluková stena km 0,400 - 1,650 D4 vľavo

263 Protihluková stena km 2,000 - 3,950 D4 vpravo

264 Protihluková stena km 2,000 - 2,950 D4 vľavo

265 Protihluková stena na vetve "VA-ST" vpravo v križovatke "Čierna voda"

266 Protihluková stena na vetve "ST-VA" vpravo v križovatke "Čierna voda"

267 Protihluková stena na vetve "VA-CV1" vľavo v križovatke "Čierna voda"

268 Protihluková stena na vetve "VA-CV1" vpravo v križovatke "Čierna voda"

269 Protihluková stena na vetve "CV-VA" vľavo v križovatke "Čierna Voda"

270 Protihluková stena na vetve "VA-CV2" vpravo v križovatke "Čierna Voda"

281 Fasádne úpravy vo Vajnoroch v km 1,200 - 1,600 D4 vľavo

OPLOTENIA

301 Oplotenie diaľnice D4

302 Oplotenie vinohradov v križovatke "Rača"

303-01 Oplotenie cesty II/502 v križovatke "Rača" v k.ú. Svätý Jur

303-02 Oplotenie cesty II/502 v križovatke "Rača" v k.ú. Vajnory

ÚPRAVA VODNÝCH TOKOV

320 Úprava bezmenného potoka v križovatke "Rača"
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321 Úprava potoka Javorník v križovatke "Rača"

KANALIZÁCIE, VODOVOD, ZÁVLAHY A MELIORÁCIE

501 Odvodnenie diaľnice D4

502 Preložka tlakovej kanalizácie DN250

510 Úprava vodovodu DN 400 v km 1,291 D4

511 Preložka vodovodného potrubia DN 500

520 Zrušenie závlahových potrubí Hydromeliorácií v km 0,000-2,540 D4

521 Zrušenie závlahových potrubí PD Vajnory v km 0,000-1,300 D4

523 Úprava meliorácií v k.ú. Svätý Jur

OBJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN, NN,VO

601 Preložka vzdušného vedenia VVN 2x110 kV l.č. 8708, 8710 v km 4,020 D4

611 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l.č. 210, 1106 v km 1,200 D4

612 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l.č. 210, 263  v km 3,450 D4

613 Preložka vzdušného vedenia  NN v km 3,830 D4

614 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l.č. 139 v km 4,046 D4

615 Preložka vzdušného vedenia VN 22kV l.č. 1015 v km 4,060 D4

616 Káblové vedenie VN 22kV z TS10, križovatka D1-D4 - TS12 Rača

617 Napojenie VO D4 v km 0,000-1,140

620 Prípojka NN pre ISD v km 0,350 D4

621 Prípojka NN pre VO diaľnice D4 v križovatke "Čierna voda"

622 Prípojka NN pre VO c. III/1082 v križovatke "Čierna voda"

623 Prípojka NN pre ekodukt v km 1,950 D4

624 Prípojka NN pre ISD v km 4,240 D4

625 Prípojka NN pre VO diaľnice D4 v križovatke "Rača"

626-01 Prípojka NN pre VO cesty II/502 v križovatke Rača v ku Svätý Jur

626-02 Prípojka NN pre VO cesty II/502 v križovatke Rača v ku Vajnory

627 Kiosková trafostanica TS11 v križovatke "Čierna Voda"

628 Kiosková trafostanica TS12 v križovatke "Rača"

630 Verejné osvetlenie D4 v križovatke "Ivanka-sever" v km 0,000 - 1,140

631 Verejné osvetlenie D4 v križovatke "Čierna voda"

632 Verejné osvetlenie na c.III /1082 v križovatke "Čierna Voda"

633 Verejné osvetlenie ekoduktu v km 1,950 D4

635 Verejné osvetlenie D4 v križovatke "Rača"

636-01 Verejné osvetlenie cesty II/502 v km 4,183 D4 v k.ú. Svätý Jur
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636-02 Verejné osvetlenie cesty II/502 v km 4,183 D4 v k.ú. Vajnory

637-01 Prípojka NN pre VO miestnej komunikácie v km 1,600-2,300 D4

637-02 Prípojka NN pre VO miestnej komunikácie v km 2,300-2,600 D4

VEDENIA ŽSR

651 Úprava trakčného vedenia v žkm 10,760 (km 4,136 D4)

661 Preložka DK ŽSR v km 4,105 D4

PLYNOVODY

701 Úprava VTL plynovodu DN 200 v km 3,811 D4

OZNAMOVACIE VEDENIA

751 Preložka DK káblov SLOVAK TELEKOM v km 1,290 D4

752 Preložka MOK káblov SLOVAK TELEKOM v km 1,290 D4

753 Preložka DK káblov SLOVAK TELEKOM v križovatke "Čierna Voda"

754 Preložka DK káblov SLOVAK TELEKOM v km 1,300 - 2,900 D4

755 Preložka DK káblov SLOVAK TELEKOM v km 3,320 - 3,470 D4

756 Preložka DK káblov SLOVAK TELEKOM v km 3,400 D4

757 Preložka vzdušného tf. vedenia SLOVAK TELEKOM v km 3,400 D4

758 Ochrana DOK káblov SLOVAK TELEKOM v km 4,170 D4

760 Preložka DOK káblov ORANGE v križovatke "Rača"

INFORMAČNÝ SYSTÉM

791-01 Informačný systém D4 - stavebná časť

792-01 Informačný systém na jestvujúcej c.II/502 v križovatke "Rača" – stavebná časť

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

791-02 Informačný systém D4 - technologická časť

792-02 Informačný systém na jestvujúcej c.II/502 v križovatke "Rača" - technologická časť

TAB. 6 - OBJ. SKLADBA NA ÚSEKU D4 IVANKA SEVER - RAČA - MIMO PROJEKTU

Číslo objektu Popis objektu

112-01 Miestna komunikácia v km 1,600 - 2,300 D4

112-02 Miestna komunikácia v km 2,300 - 2,400 D4

112-03 Miestna komunikácia v km 2,400 - 2,600 D4

210 Most na MK v km 2,300 D4 nad Vajnorským potokom

211 Most na MK v km 2,600 D4 nad Račianskym potokom

522 Úprava meliorácií v k.ú. Vajnory

634-01 Verejné osvetlenie miestnej komunikácie v km 1,600-2,300 D4

634-02 Verejné osvetlenie miestnej komunikácie v km 2,300-2600 D4
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TAB. 7 - OBJ. SKLADBA NA ÚSEKU D4 IVANKA SEVER - RAČA - NOVÉ OBJEKTY

Číslo objektu Popis objektu

551-01 Čerpacia stanica v km 1,740 D4, stavebná časť

551-02 Čerpacia stanica v km 1,740 D4, technologická časť

552-01 Čerpacia stanica v km 3,127 D4, stavebná časť

552-02 Čerpacia stanica v km 3,127 D4, technologická časť

638 Prípojka NN pre ČS v km 1,740 D4

639 Prípojka NN pre ČS v km 3,127 D4

TAB. 8 - OBJEKTOVÁ SKLADBA NA ÚSEKU D4 III/572 Most pri Bratislave

Číslo objektu Popis objektu

PRÍPRAVA ÚZEMIA

O12 Úprava plôch pre zariadenie staveniska v km 1,300 c.II/572

REKULTIVÁCIE

O22 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Most pri Bratislave

VEGETAČNÉ ÚPRAVY

O52-01 Vegetačné úpravy c.II/572, úsek km 0,000 - 0,824

O52-02 Vegetačné úpravy c.II/572, úsek km 0,824 - 2,623

O53 Vegetačné úpravy  križovatky "Podunajské Biskupice"

CESTNÉ OBJEKTY

102-01 Cesta II/572, úsek km 0,000 - 0,824

102-02 Cesta II/572, úsek km 0,824 - 2,623

103 Kolektory na D4 v križovatke "Podunajské Biskupice"

104 Križovatka  "Podunajské Biskupice"

123 Križovatka  "Most pri Bratislave"

131 Poľná cesta v km 1,384 c.II/572

153 Obchádzka na ceste II/572 v križovatke "Most pri Bratislave"

154 Úprava cesty II/572 (po ukončení výstavby)

MOSTY

201-02 Most na ceste II/572 v km 0,000 nad D4 v križovatke "Podunajské Biskupice"

201-03
Most na ceste II/572 - kolektore v km 0,000 vpravo nad D4 v križovatke "Podunajské
Biskupice"

202 Most na ceste II/572 v km 1,145 nad ropovodom Transpetrolu
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203 Most na ceste II/572 v km 1,384 nad poľnou cestou

OPLOTENIA

301 Oplotenie diaľnice D4 v križovatke "Podunajské Biskupice"

KANALIZÁCIE A VODOVODY

511 Preložka zásobovacieho vodovodu DN1000 v križovatke "Podunajské Biskupice"

512 Preložka zásobovacieho vodovodu DN1000 v km 0,716 c.II/572

513 Preložka vodovodu DN150 v križovatke "Most pri Bratislave"

524
Preložka závlahového vodovodu DN150 (vetva D8) v križovatke "Podunajské
Biskupice"

525 Preložka závlahového vodovodu DN150 (vetva D7) v km 1,093-1,211 c.II/572

526 Preložka závlahového vodovodu DN350 (vetva D) v km 1,195 c.II/572

527 Preložka a ochrana závlahového vodovodu DN350 (vetva D4) v km 1,689 c.II/572

528 Preložka závlahového vodovodu DN250 (vetva D4-2) v km 2,055 c.II/572

OBJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN, NN,VO

612 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 414 v km 2,543 c.II/572

622 Prípojka NN pre VO križovatky „Podunajské Biskupice“

632 Verejné osvetlenie v križovatke „Podunajské Biskupice“

PLYNOVODY

701 Preložka VTL plynovodu DN 150, PN 40 v km 1,174 c.II/572

702
Ochrana produktovodov DN300 a DN250 SLOVNAFT v križovatke "Most pri
Bratislave"

OZNAMOVACIE VEDENIA

755 Ochrana OK káblov TRANSPETROL v km 1,400 c.II/752

756 Ochrana kábla LPS v km 1,790 c.II/752

757 Preložka MK kábla SLOVAK TELEKOM v križovatke „Most pri Bratislave“

758 Ochrana kábla DK Slovnaft v križovatke „Most pri Bratislave“

TAB. 9 - OBJEKTOVÁ SKLADBA NA ÚSEKU D4 III/572 Galvaniho

Číslo objektu Popis objektu

PRÍPRAVA ÚZEMIA

O11 Úprava plôch pre zariadenie staveniska pri ceste III/1030

REKULTIVÁCIE

O21 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Podunajské Biskupice
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VEGETAČNÉ ÚPRAVY

O51 Vegetačné úpravy c.II/572, úsek km 0,000 - 2,202

CESTNÉ OBJEKTY

101 Cesta II/572, úsek km 0,000 - 2,202

121 Križovatka  "Vrakuňa"

151 Obchádzka na ceste II/572 v križovatke "Vrakuňa"

152 Obchádzka na ceste III/1030 v križovatke "Odeská"

KANALIZÁCIE A VODOVODY

521 Preložka závlahového vodovodu DN300 (vetva D10) v km 0,984 c.II/572

522 Preložka závlahového vodovodu DN200 (vetva D9) v km 1,540 c.II/572

523 Preložka závlahového vodovodu DN350 (vetva E) v križovatke "Podunajské Biskupice"

OBJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN, NN,VO

611 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 436 v km 1,087 c.II/572

621 Prípojka NN pre VO križovatky „Odeská“

631 Verejné osvetlenie v križovatke „Odeská“

OZNAMOVACIE VEDENIA

751 Preložka MK kábla SLOVAK TELEKOM v križovatke „Vrakuňa“

752 Preložka DK a OK káblov SLOVAK TELEKOM v km 0,960 c.II/572

753 Ochrana kábla Rovinka SLOVAK TELEKOM v km 1,480 c.II/572

754 Preložka oznamovacieho vedenia ZSE v km 0,960 c.II/572

TAB. 10 - OBJEKTOVÁ SKLADBA NA ÚSEKU R7 MÚK PRIEVOZ

Číslo objektu Popis objektu

Demolácie, príprava územia, rekultivácie, vegetačné úpravy

001-00 Demolácia reklamných zariadení, I. etapa

011-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska, I. etapa

021-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Nivy, I. etapa

031-00 Rekultivácia opustených úsekov ciest, I. etapa

041-00 Vegetačné úpravy MÚK Prievoz, I. etapa

Cestné objekty

101-01 Vetva A1 križovatky Prievoz

101-02 Vetva B1 križovatky Prievoz

101-03 Vetva D2 križovatky Prievoz

101-04 Vetva F križovatky Prievoz
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103-00 Preložka chodníka pre peších pri vetve B1

104-00 Preložka cyklistickej cestičky pri vetve D2

105-00 Preložka poľnej cesty pri vetve D2

Železničné vlečky

151-00 Preložka vlečkovej koľaje firmy Peris,a.s., demontáž železničného zvršku

152-00 Preložka vlečkovej koľaje firmy Peris,a.s., železničný spodok a zvršok

153-00 Železničný priechod na preložke vlečky pre cyklotrasu

Mostné objekty a kolektory

201-00 Most na vetve A1 križovatky Prievoz

203-00 Úprava zemných telies krajných opôr existujúcich mostov

211-00 Oprava ľavobrežnej estakády – most MŠ-2

212-00 Oprava mosta na vetve OK – D1

221-00 Západoslovenská distribučná, a.s., úprava káblovodu

Oporné múry

231-00 Oporný múr na vetve A1 v km 0,300 vpravo

232-00 Oporný múr na vetve A1 v km 0,500 vľavo

Protihlukové  steny

281-00 Fasádne úpravy v k.ú. Nivy

Oplotenia

301-00 Oplotenie križovatky Prievoz, I. etapa

303-00 Preložka oplotenia areálu firmy Doprastav

Horúcovody

401-00 Preložka horúcovodného rozvodu 2xDN700 v km 0,040 – 0,280 vetvy A1

Kanalizácie a vodovody

501-00 Odvodnenie MÚK Prievoz, I. etapa

503-00 Rekonštrukcia kanalizácie v MÚK Prievoz, I. etapa

505-00 Preložka tlakovej kanalizácie HDPE, DN 160 v MÚK Prievoz

506-00 Úprava kanalizácie na Bajkalskej ulici

512-00 Preložka vodovodu 2 x DN1000 v MÚK Prievoz

Silnoprúdové vedenia, VVN, VN, NN, VO

601-00 Preložka vzdušného vedenia VVN 2x110 kV č.8887/8888 MUK Prievoz

610-00 Preložka káblového vedenia VN linky č.319

611-00 Ochrana káblového vedenia VN linky č.1061

620-00 Verejné osvetlenie – vetva A1

621-00 Úprava verejného osvetlenia – vetva B1
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622-00 Úprava verejného osvetlenia – vetva D2

623-00 Verejné osvetlenie – dočasná komunikácia (vetva F)

624-00 Úprava verejného osvetlenia – Bajkalská ulica

625-00 Prípojka NN pre VO, I.etapa

Plynovody

701-00 Preložka STL plynovodu DN 300 v MÚK Prievoz

Slaboprúdové a optické vedenia

751-00 Preložka káblov UPC

752-00 Preložka káblov ENERGOTEL

753-00 Preložka káblov SWAN

754-00 Preložka káblov BAT

755-00 Preložka káblov SLOVAK TELEKOM

756-00 Preložka optických káblov ŽSR

790-01 Informačný systém diaľnice D1 - stavebná časť, I.etapa

TAB. 11 - OBJEKTOVÁ SKLADBA NA ÚSEKU R7 PRIEVOZ - KETELEC

Číslo objektu Popis objektu

Demolácie, rekultivácie, vegetačné úpravy, príprava územia

021-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov

022-00 Rekultivácie opustených úsekov ciest

031-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7

032-00 Vegetačné úpravy MZK Prístavná - Slovnaftská

033-00 Vegetačné úpravy pri viacúčelovom moste v km 5.450 R7

050-00 Príprava územia a zariadenie staveniska

060-02 Demolácia prevádzkovej budovy v km 0.360 R7 vľavo

060-03 Demolácia drevenej budovy v km 0.400 R7 vľavo

060-04 Demolácia záhradnej chatky v km 0.540 R7

060-05 Demolácia záhradnej chatky v km 0.550 R7 vpravo

060-06 Demolácia základu záhradnej chatky v km 0.555 R7

060-07 Demolácia záhradnej chatky v km 0.560 R7 vpravo

060-08 Demolácia záhradnej chatky v km 0.565 R7

060-09 Demolácia záhradnej búdy v km 0.570 R7 vpravo

060-10 Demolácia záhradnej chatky v km 0.575 R7

060-11 Demolácia záhradnej chatky v km 0.580 R7 vpravo

060-12 Demolácia záhradnej chatky v km 0.590 R7 vpravo
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060-13 Demolácia záhradnej chatky v km 0.595 R7

060-14 Demolácia plechovej búdy v km 0.600 R7 vpravo

060-15 Demolácia záhradnej chatky v km 0.608 R7

060-16 Demolácia záhradnej chatky a drevenej búdy v km 0.610 R7 vpravo

060-17 Demolácia záhradnej chatky v km 0.615 R7 vpravo

060-18 Demolácia záhradnej chatky v km 0.620 R7

060-19 Demolácia záhradnej chatky v km 0.625 R7 vpravo

060-20 Demolácia záhradnej chatky v km 0.630 R7

060-21 Demolácia záhradnej chatky v km 0.640 R7 vpravo

060-22 Demolácia záhradneho domu v km 0.645 R7

060-23 Demolácia plechovej búdy v km 0.650 R7 vpravo

060-24 Demolácia záhradnej chatky v km 0.655 R7 vpravo

060-25 Demolácia záhradneho domu v km 0.660 R7

060-26 Demolácia záhradnej chatky v km0.665 R7 vpravo

060-27 Demolácia záhradnej chatky v km 0.670 R7 vpravo

060-28 Demolácia záhradnej chatky v km 0.682 R7 vľavo

060-29 Demolácia záhradnej chatky v km 0.682 R7 vpravo

060-30 Demolácia plechovej búdy v km 0.685 R7 vpravo

060-31 Demolácia záhradnej chatky v km 0.690 R7 vpravo

060-32 Demolácia záhradnej chatky v km 0.700 R7 vpravo

060-33 Demolácia záhradnej chatky v km 0.705 R7 vpravo

060-34 Demolácia záhradnej chatky v km 0.710 R7 vľavo

060-35 Demolácia záhradnej chatky v km 0.715 R7 vpravo

060-36 Demolácia záhradnej chatky v km 0.725 R7 vpravo

060-37 Demolácia záhradnej chatky v km 0.728 R7 vpravo

060-38 Demolácia záhradnej chatky v km 0.740 R7 vpravo

060-39 Demolácia záhradnej chatky v km 0.747 R7 vpravo

060-40 Demolácia záhradnej chatky v km 0.755 R7

060-41 Demolácia záhradnej chatky v km 0.768 R7

060-42 Demolácia záhradnej chtaky v km 0.775 R7

060-43 Demolácia záhradnej chatky v km 0.800 R7

060-44 Demolácia betónovej plochy v km 0.820 R7 vpravo

060-45 Demolácia záhradnej chatky v km 0.825 R7

060-46 Demolácia záhradnej chatky v km 0.830 R7

060-47 Demolácia záhradnej chatky v km 0.833 R7 vľavo
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060-48 Demolácia záhradnej chatky v km 0.833 R7 vpravo

060-49 Demolácia záhradnej chatky v km 0.835 R7 vľavo

060-50 Demolácia záhradnej chatky v km 0.835 R7 vpravo

060-51 Demolácia záhradnej chatky v km 0.850 R7 vľavo

060-52 Demolácia záhradnej chatky v km 0.858 R7 vpravo

060-53 Demolácia betónovej plochy v km 0.865 R7 vpravo

060-54 Demolácia garáže v km 0.875 R7

060-55 Demolácia rodinného domu s hotelom v km 0.890 R7 vľavo

060-56 Demolácia rodinného domu v km 0.900 R7 vľavo

060-57 Demolácia plechovej búdy v km 0.905 R7 vpravo

060-58 Demolácia záhradnej chatky v km 0.935 R7

060-59 Demolácia rodinného domu v km 0.928 R7 vpravo

060-60 Demolácia záhradnej chatky v km 1.275 R7

060-61 Demolácia záhradnej chatky v km 1.300 R7

060-62 Demolácia garáže v km 1.310 R7

060-63 Demolácia záhradnej chatky v km 1.325 R7

060-64 Demolácia nedokončeného rodinného domu v km 1.320 R7

060-65 Demolácia záhradnej chatky so skleníkom v km 1.333 R7

060-66 Demolácia rodinného domu v km 1.350 R7

060-67 Demolácia záhradnej chatky v km 2.870 R7 vpravo

060-68 Demolácia záhradnej chatky v km 2.875 R7 vľavo

060-69 Demolácia záhradnej chatky v km 2.890 R7 vľavo

060-70 Demolácia záhradnej chatky v km 2.920 R7 vpravo

060-71 Demolácia záhradnej chatky v km 2.935 R7

060-72 Demolácia záhradnej chatky v km 2.955 R7 vpravo

060-73 Demolácia záhradnej chatky v km 2.965 R7 vľavo

060-74 Demolácia záhradnej chatky v km 2.970 R7 vľavo

060-75 Demolácia záhradnej chatky v km 2.980 R7

060-76 Demolácia záhradnej chatky v km 2.982 R7

060-77 Demolácia nedokončeného rodinného domu v km 2.985 R7 vpravo

060-78 Demolácia záhradnej chatky v km 2.992 R7

060-79 Demolácia záhradnej chatky v km 2.995 R7

060-80 Demolácia záhradnej chatky v km 3.010 R7

060-81 Demolácia záhradnej chatky v km 3.020 R7

060-82 Demolácia záhradného domu v km 3.045 R7 vpravo
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060-83 Demolácia záhradnej chatky v km 3.060 R7 vpravo

060-84 Demolácia záhradnej chatky v km 3.090 R7

060-85 Demolácia záhradnej chatky v km 3.110 R7

060-86 Demolácia záhradnej chatky v km 3.115 R7 vľavo

080-00 Odstránenie vlečky Slovnaftu, a.s. v km 4.180 R7

Cestné objekty

101-00 Rýchlostná cesta R7

102-00 Mimoúrovňová križovatka Slovnaftská

103-00 Vetvy R7 MÚK Ketelec D4

104-00 Miestna zberná komunikácia Prístavná - Slovnaftská

105-00 Preložka vetvy MÚK Prievoz Bajkalská - Prístavná

106-00 Preložka vetvy MÚK Prievoz Prístavná - OK Prístavný most

107-00 Miestna obslužná komunikácia pre objekt ŽSR Panonia

108-00 Miestna obslužná komunikácia - prístav

109-00 Obratisko na Slovnaftskej ulici

110-00 Preložka miestnej obslužnej komunikácie - Slovnaftskej ulice

111-00 Preložka miestnej obslužnej komunikácie - Komárňanskej ulice

112-00 Preložka miestnej obslužnej komunikácie - Lúčnej ulice

113-00 Preložka miestnej obslužnej komunikácie - Malé Pálenisko

114-00 Preložka miestnej obslužnej komunikácie v km 1.610 - 2.480 R7

115-00 Preložka miestnej obslužnej komunikácie v km 4.270 - 4.510 R7

116-00 Poľná cesta v km 5.450 R7

117-00 Preložka poľnej cesty v km 6.050 R7

118-00 Preložka cyklistického chodníka v km 0.260 - 0.380 Prístavná – Slovnaftská

119-00 Preložka cyklistického chodníka v km 0.280 - 0.750 Prístavná - Slovnaftská

801-00 Obchádzka na Slovnaftskej ulici

802-00 Obchádzka na miestnej komunikácii pre Prístav

803-00 Obchádzka na miestnej komunikácii v km 4.300 R7

813-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich miestnych komunikáciách

Železničné vlečky

151-01 Vlečka SPaP, a.s., úprava železničného spodku vlečky v žkm 1,561 - 1,637

151-02 Vlečka SPaP, a.s., úprava železničného zvršku vlečky v žkm 1,561 - 1,637

Mostné objekty a kolektory

201-00 Most na R7 nad miestnou komunikáciou v km 0.759 R7

202-00 Most na R7 nad miestnou komunikáciou v km 0.863 R7
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203-00 Estakáda Malé Pálenisko na R7 v km 1.500 R7

204-00 Most na R7 nad produktovodom v km 1.997 R7

205-00 Most na R7 nad prívodným kanálom v km 3.125 R7

206-00 Most na R7 nad miestnou komunikáciou v km 3.325 R7

207-00 Potrubný most nad R7 v km 3.784 R7

208-00 Potrubný most nad R7 v km 3.938 R7

209-00 Most nad R7 na miestnej komunikácii v km 4.382 R7

210-00 Viacúčelový most nad R7 v km 5.450 R7

211-00 Most nad R7 na poľnej ceste v km 6.058 R7

212-01 Most na miestnej komunikácii nad cyklistickým chodníkom v km 0.295 MK

212-02 Most na miestnej komunikácii nad cyklistickým chodníkom v km 0.314 MK

213-00 Most na vlečke SPaP, a.s. v žkm 1,585 nad miestnou komunikáciou v km 0,556 MK

214-00 Most na miestnej komunikácii nad produktovodom v km 0.370 MK

215-00 Most na miestnej komunikácii nad horúcovodom v km 0.770 MK

221-00 Kolektor pre podzemné IS Slovnaft, a.s. v km 3.802 R7

222-00 Kolektor pre podzemné IS Slovnaft, a.s. v km 3.950 R7

Oporné múry

231-00 Oporný múr v km 0.900-1.090 R7 vpravo

Protihlukové a ochranné steny

251-00 Protihluková stena v km 0.065 - 2.100 R7 vľavo

252-00 Protihluková stena v km 0,920 - 2.900 R7 vpravo

253-00 Protihluková stena v km 4,000 - 6,050 R7 vpravo

254-00 Protihluková stena v km 0,030- 0,259 vetvy SLF4 vpravo

255-00 Protihluková stena v km 0.280 - 0.375 Slovnaftskej ulici vpravo

261-00 Ochranná stena v km 2.100 - 5.420 R7 vľavo

262-00 Protipohľadová stena na miestnej komunikácii vpravo v km 4.382 R7

Oplotenia

301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R7

302-00 Preložka oplotenia Slovnaftu, a.s. v km 4.140 - 4.365 R7

303-00 Náhradné oplotenie súkromných pozemkov

Horúcovody a produktovody

401-00 Preložka horúcovodného rozvodu 2xDN700 v km 0,450-0,850 R7

403-00 Preložka parného rozvodu 1xDN300 v km 4,000-4,100 R7
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404-00 Odstránenie horúcovodného rozvodu 1xDN250 v km 0,300-0,400 R7

Kanalizácie a vodovody

501-00 Kanalizácia rýchlostnej cesty v km 1.600-6.300 R7

521-00 Preložka výtlačného kanalizačného potrubia DN800 v km 1.900-3.048 R7

522-00 Preložka kanalizačného zberača DN1800/1140 v km 1.717-3.116  R7

523-00 Ochrana výtlačného potrubia DN150 v km 2.100 R7

551-00 Preložka vodovodu DN100 Prístavná – Nové Pálenisko v km 0.210  R7

552-00 Úprava vodovodu DN100 Prístav

553-00 Preložka odbočky vodovodu DN100 Bajkalská ulica v km 0.000-0.210 R7

554-00 Preložka vodovodu DN100 v km 0,240-0,422 R7

555-00 Preložka vodovodu 2 x DN1000 v km 0.400 R7

556-00 Preložka vodovodu DN110 Malé Pálenisko

557-00 Preložka vodovodu DN200 Vlčie hrdlo v km 1,626 R7

558-00 Úprava vodovodu DN800 Istrochem Reality a.s. v km 1.500 a v km 1.950 R7

559-00 Preložka vodovodu DN500 v km 3.785 R7

560-00 Preložka vodovodu DN500 v km 3.785 R7

561-00 Preložka vodovodu DN250 v km 3.785 R7

562-00 Preložka vodovodu DN250 v km 3.785 R7

563-00 Preložka vodovodu DN150 v km 3.785 R7

564-00 Preložka vodovodu DN250 v km 3.940 R7

565-00 Preložka vodovodu DN200 v km 3.940 R7

566-00 Preložka vodovodu DN150 v km 3.940 R7

567-00 Preložka vodovodu DN100 v km 3.940 R7

Silnoprúdové vedenia, VVN, VN, NN, VO

601-00 Prel. vzdušného vedenia VVN 2x110 kV č.8887/8888 v km 0.300 - 1.100 R7

602-00 Preložka vzdušného vedenia VVN 2x110 kV č. 8826/8827 v km 4,970 R7

611-00 Preložka káblového vedenia VN l.č.1061 v km 0,180 MZK Prístavná - Slovnaftská

612-00 Preložka vzdušného vedenia VN l.č.319 v OK - Slovnaftská ul.

613-00 Preložka vzdušnej prípojky VN z l.č.319 pre TS13 ČSPH Lukoil

614-00 Preložka vzdušnej prípojky VN z l.č.319 pre TS10 Slovšport

615-00 Preložka vzdušného vedenia VN l.č.319 v km 1,400-4,050 R7

616-00 Preložka vzdušného vedenia VN l.č.226 v km 1,600-4,050 R7

617-00 Preložka vzdušnej prípojky VN z l.č.226 v km 2,220 R7 pre TS 07
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618-00 Preložka vzdušnej prípojky VN z l.č.226 v km 2,720 R7 pre TS 20, TS 15

619-00 Preložka vzdušnej prípojky VN z l.č.226 v km 3,830 R7 pre TS 16

620-00 Preložka vzdušného vedenia VN l.č.226 v km 0,350 C1 MOK

621-00 Preložka káblového vedenia VN l.č.319 v km 4,350 R7

622-00 Preložka káblového vedenia VN l.č.710 v km 4,350 R7

623-00 Preložka káblového vedenia VN l.č.710 v km 4,750 - 4,990 R7

624-00 Preložka vzdušného vedenia VN l.č226 v km 4,950 R7

625-00 Preložka káblového vedenia 2x6 kV Slovnaft, a.s. v km 3,120 R7

626-00 Preložka káblového vedenia 6 kV Istrochem Reality, a.s. v km 3,120 R7

627-00 Prípojka VN z l.č. 319 pre TS ISD v km 1,080 R7

628-00 Kiosková trafostanica pre ISD v km 1,080 R7

631-00 Preložka káblového vedenia NN pre ČSPH Jurki

632-00 Preložka káblového vedenia NN v km 0,860 R7

633-00 Preložka vzdušného vedenia NN v km 0,860 R7

634-00 Úprava vzdušného vedenia NN v km 1,300 R7

635-00 Prípojka NN pre VO R7 v km 1,000 R7

636-00 Prípojka NN pre VO Slovnaftská – Prístavná v km 0,860 R7

637-00 Prípojka NN pre CDS v križovatkách Prístav a SPaP, a.s.

638-00 Prípojka NN pre CDS riadených priechodov na MZK

639-00 Prípojka NN pre kamerový dohľad križovatiek na MZK

641-00 Preložka VO v km 0,200 - 0,400 R7

642-00 Verejné osvetlenie R7 km 0,400 - 1,925  R7

643-00 Verejné osvetlenie R7 km 5,900-6,300 R7

644-00 Verejné osvetlenie Prístavná – Slovnaftská

645-00 Verejné osvetlenie Slovnaftská

646-00 Verejné osvetlenie miestnej komunikácie k objektu ŽSR Panonia

647-00 Preložka VO Komárňanskej ulice

648-00 Osvetlenie podjazdu v km 0,890 R7

649-00 Osvetlenie cyklotrasy

650-00 Preložka VO vetvy Bajkalská – Prístavná

651-00 Preložka VO vetvy Prístavná - OK Prístavný most

652-00 Demontáž VO zrušenej vetvy Prístavná - Slovnaftská

653-00 Preložka VO Slovnaftu, a.s.  v km 4.140 - 4.365 R7

Vlečkové káble

671-00 Vlečka SPaP, a.s., úprava trakčného vedenia
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672-00 Vlečka SPaP, a.s., ochrana káblov OZT ŽSR

673-00 Vlečka SPaP, a.s., ochrana optických káblov ŽSR

Plynovody

701-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 0.200 - 4.480 R7

702-00 Preložka STL plynovodu v OK Slovnaftská

Slaboprúdové a optické vedenia

751-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení Slovak Telekom, a.s.

752-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení SITEL, s.r.o.

753-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení Orange Slovensko,  a.s.

754-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení Energotel, a.s.

755-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení SWAN, a.s.

756-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení SPP - distribúcia, a.s.

757-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení RAINSIDE, s.r.o.

758-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení TRANSPETROL, a.s.

759-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p.

760-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení Západoslovenská energetika, a.s. - slaboprúd

761-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení UPC BROADBAND SLOVAKIA,  s.r.o.

762-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení OLO  a.s. - Závod spaľovňa odpadu

763-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení SLOVNAFT, a.s.

764-00 Preložka a ochrana monitorovacieho a zabezpečovacieho systému SLOVNAFT, a.s.

765-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení Bratislavská teplárenská, a.s.

790-01 Informačný systém rýchlostnej cesty R7 - stavebná časť

Prevádzkové súbory

790-02 Informačný systém rýchlostnej cesty R7 - technologická časť

791-00 Cestná dopravná signalizácia v križovatke pri SPaP, a.s.

792-00 Cestná dopravná signalizácia v križovatke Prístav

794-00 CDS riadený priechod v km 0,270 MZK 2. úsek - výjazd Komárňanská

795-00 CDS riadený priechod v km 0,172 MZK 3. úsek - zastávka MHD Lúčna

796-00 Koordinačné, komunikačné a optické káble CDS

797-00 Kamerový dohľad križovatiek na MZK

798-00 Demontáž CDS č. 204 Slovnaftská - Komárňanská

799-00 Vlečka Slovnaft, a.s., úprava zabezpečovacieho zariadenia

TAB. 12 - OBJ. SKLADBA NA ÚSEKU R7 PRIEVOZ - KETELEC - ZRUŠENÉ OBJEKTY

Číslo objektu Popis objektu
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060-01 Demolácia ČSPH Jurki v km 0.150 MK Prístavná

793-00 Cestná dopravná signalizácia v križovatke na vetve pod Prístavným mostom

TAB. 13 - OBJ. SKLADBA NA ÚSEKU R7 PRIEVOZ - KETELEC - NOVÉ OBJEKTY

Číslo objektu Popis objektu

120-00 Účelová komunikácia pre ČSPH Jurki

216 Most na preložke vetvy MÚK Prievoz Prístavná – OK Prístavný most

223 Kolektor v km 6,030 na R7 pre potrubie BVS DN 800

232 Oporný múr na preložke vetvy MÚK Prievoz Prístavná – OK Prístavný most

524-00 Preložka kanalizácie DN 800 v km 1.400 R7

568-00 Úprava vodovodov Slovnaft v km 3.625 R7

766-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení SEPS, a.s.

TAB. 14 - OBJEKTOVÁ SKLADBA NA ÚSEKU R7 KETELEC - DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Číslo objektu Popis objektu

Rekultivácie

21 Spätná rekultivácia dočasných záberov

Vegetačné úpravy

31 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7

32 Vegetačné úpravy pri ekodukte v km 1,799 a 3,333 R7

33 Vegetačné úpravy na ceste I/63 v km 7,950 R7

Cestné objekty

101 Rýchlostná cesta R7

102 Križovatka  "Dunajská Lužná"

103 Preložka cesty I/63 v km 7,950 R7 v križovatke "Dunajská Lužná"

111 Prístupová cesta k horárni Topoľové v km 1,236 R7

112 Poľná cesta v km 1,780 R7

113 Poľná cesta v km 3,311 R7

114 Preložka poľnej cesty v km 4,707 R7

115 Hospodársky zjazd na starej hrádzi v km 5,170 R7

151 Obchádzka na ceste I/63 a prístup na pozemky v km 7,900 R7

152 Úprava cesty I/63 (po ukončení výstavby)

153 Úprava ciest III. triedy (po ukončení výstavby)

Mosty

201-01 Most na R7 v km 0,000 nad diaľnicou D4 v križovatke "Ketelec"
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201-02 Most na R7 - kolektore, v km 0,000 nad diaľnicou D4 v križovatke "Ketelec"

202 Most na prístupovej ceste k horárni Topoľové v km 1,236 R7

203 Ekodukt v km 1,799 R7

204 Ekodukt v km 3,333 R7

205 Most na poľnej ceste v km 4,707 R7

206 Most na R7 v km 5,125 nad starou dunajskou hrádzou

207 Most na R7 v km 5,554 nad cestou III/0635

208 Most na R7 v km 6,800 nad migračným ťahom zveri

209 Most na ceste I/63 v km 7,950 R7 v križovatke "Dunajská Lužná"

Múry

221-01 Oporný múr v km 0,100 cesty I/63 vľavo

221-02 Oporný múr v km 0,100 cesty I/63 vpravo

Protihlukové opatrenia

251 Protihluková stena v km 5,000 – 6,300 R7 vľavo

252 Protihluková stena v km 5,210 – 6,025 R7 vpravo

261 Zábrany proti vtákom

Oplotenia

301 Oplotenie rýchlostnej cesty R7

302 Oplotenie bývalej skládky odpadu v km 7,825 R7

303 Oplotenie areálu Danubius Fruct, s.r.o. pri ceste I/63

Kanalizácie a vodovody

501 Kanalizácia rýchlostnej cesty R7 a ORL

502 Preložka výtlačnej kanalizácie DN200 v km 5,542 R7

503 Preložka výtlačnej kanalizácie DN450 v km 5,544 R7

510 Preložka vodovodu DN800 v km 1,528 R7

511 Preložka vodovodu DN1200 v km 7,990 R7

512 Ochrana vodovodu DN300 v km 0,172 prel. c. I/63

513 Preložka vodovodu DN 300 pri obchádzkovej ceste na c.I/63

Objekty elektrických vedení VN,  NN a VO

601 Preložka VN 22kV vzdušného vedenia v km 0,100 R7

602 Preložka VN 22kV vzdušného vedenia v km 2,462 R7

603 Preložka VN 22kV vzdušného vedenia v km 3,173 R7

604 Preložka VN 22kV vzdušného vedenia v km 4,620 R7

605 Preložka VN 22kV vzdušného vedenia v km 6,449 R7

610 Prípojka VN pre VO v km -0,100 R7
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611 Kiosková trafostanica TS4 v km 6,930 D4

614 Prípojka VN pre ISRC v km 6,500 R7

615 Stožiarová trafostanica pre ISRC v km 6,500 R7

616 Prípojka VN pre VO v km 8,200 R7

617 Stožiarová trafostanica pre VO v km 8,200 R7

620 Prípojka NN pre VO v km 0,175 R7

622 Prípojka NN pre ISRC v km 6,500 R7

623 Prípojka NN pre VO v km 8,200 v križovatke "Dunajská Lužná"

640 Verejné osvetlenie R7 v km 0,000 v križovatke „Ketelec“

641 Verejné osvetlenie R7 v km 7,950 v križovatke "Dunajská Lužná"

Plynovody

701 Preložka VTL plynovodu DN 100 v km 8,000 R7

Oznamovacie vedenia

751 Ochrana DK kábla ENERGOTEL v km 1,197 R7

752 Stranová prekládka a ochrana káblov PROGRES v km 5,545 R7

753 Ochrana káblov SLOVAK TELEKOM v km 5,565 a 5,575 R7

754 Preložka káblov ORANGE v km 7,750 R7

755 Preložka káblov SLOVAK TELEKOM v km 8,162 R7

Informačný systém rýchlostnej cesty

791-01 Informačný systém R7 - stavebná časť

Prevádzkové súbory

791-02 Informačný systém R7 - technologická časť

TAB. 15 - OBJEKTOVÁ SKLADBA NA ÚSEKU R7 DUNAJSKÁ LUŽNÁ - HOLICE

Číslo objektu Popis objektu

Demolácie, rekultivácie, vegetačné úpravy, príprava územia

21 Spätná rekultivácia dočasných záberov

22 Rekultivácie opustených úsekov ciest II. a III. triedy

23 Rekultivácie poľných ciest v KÚ Kvetoslavov

25 Rekultivácie poľných ciest v KÚ Trnávka

26 Rekultivácie poľných ciest v KÚ Kostolná Gala

31 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7

32 Vegetačné úpravy pri moste SO 201 v km 0.816 R7

33 Vegetačné úpravy pri ekodukte v km 8.950 R7
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50 Príprava územia a zariadenie staveniska

Cestné objekty

101 Rýchlostná cesta R7

102 Križovatka Šamorín

103 Križovatka Holice

104 Okružná križovatka na ceste I/63 pri obci Holice

110 Preložka cesty II/503 v križovatke Šamorín

120 Preložka cesty III/0638 v križovatke Šamorín

121 Preložka cesty III/06311 v km 7.499 R7

122 Preložka cesty III/06313 v km 10.908 R7

123 Preložka cesty III/06317 v km 12.099 R7

124 Preložka cesty III/06316 v km 13.154 R7

125 Preložka cesty III/06323 v km 16.500 R7 vľavo

126 Preložka cesty III/06324 v križovatke Holice

127 Rameno okružnej križovatky na ceste III/06319

130 Preložka poľnej cesty v km 3.265 R7

131 Preložka poľnej cesty v križovatke Šamorín

132 Preložka poľnej cesty v km 5.793 R7

133 Preložka poľnej cesty v km 8.950 R7

134 Preložka poľnej cesty v km 9.049 R7 vpravo

135 Preložka poľnej cesty v km 15.235 R7

136 Cyklistický chodník v km 4.108 R7

151 Prístupová cesta na pozemky v km 1.972 - 3.251 R7 vpravo

152 Prístupová cesta na pozemky v km 3.257 - 3.837 R7 vpravo

153 Prístupová cesta na pozemky v km 4.376 - 4.574 R7 vpravo

154 Prístupová cesta na pozemky v km 5.796 - 6.881 R7 vľavo

155 Prístupová cesta na pozemky v km 8.095 - 8.939 R7 vpravo

156 Prístupová cesta na pozemky v km 9.000 R7 vľavo

157 Prístupová cesta na pozemky v km 10.546 - 11.137 R7 vľavo

158 Prístupová cesta na pozemky v km 12.114 R7 vľavo

159 Prístupová cesta na pozemky v km 13.147 R7 vľavo

160 Prístupová cesta na pozemky v km 15.255 R7 vľavo

161 Prístupová cesta na pozemky v km 15.255 R7 vpravo

162 Prístupová cesta na pozemky v km 16.500 R7 vpravo
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163 Prístupová cesta na pozemky v km 16.600 R7 vľavo

164 Prístupová cesta na pozemky v km 16.790 R7 vľavo

165 Prístupová cesta na pozemky v km 17.007 R7 vľavo

Cestné objekty dočasné a po ukončení výstavby

180 Úprava cesty I/63 po ukončení výstavby

181 Úprava ciest II. a III. triedy po ukončený výstavby

182 Obchádzka v križovatke Šamorín

183 Obchádzka pri preložke cesty III/06311 v km  7, 481 R7

184 Obchádzka pri budovaní okružnej križovatky na I/63 v km 16.7 R7

Mostné objekty

201 Most na R7 nad biokoridorom v km 0.813 R7

202 Most nad R7 na preložke poľnej cesty v km 3.265 R7

203 Most na R7 nad cyklistickým chodníkom v km 4.108 R7

204 Most nad R7 na preložke cesty II/503 v km 4.684 R7 v križovatke Šamorín

205 Most nad R7 na preložke poľnej cesty v km 5.793 R7

206 Most nad R7 na preložke cesty III/06311 v km 7.499 R7

207 Ekodukt nad R7 v km 8.950 R7

208 Most nad R7 na preložke cesty III/06313 v km 10.908 R7

209 Most nad R7 na preložke cesty III/06317 v km 12.099 R7

210 Most nad R7 na preložke cesty III/06316 v km 13.154 R7

211 Most nad R7 na preložke poľnej cesty v km 15.235 R7

212 Most nad R7 na preložke cesty III/06324 v km 16.776 v križovatke Holice

Protihlukové steny

251 Protihluková stena v km 2.855 R7 - 0.180 vetvy 5 vpravo

252 Protihluková stena v km 3.185 - 4.565 R7 vľavo

253 Protihluková stena v km 0.070 vetvy 6 - 6.000 R7 vpravo

254 Protihluková stena v km 7.555 - 9.210 R7 vľavo

255 Protihluková stena v km 9.655 - 11.250 R7 vpravo

256 Protihluková stena v km 11.000 - 13.100 R7 vľavo

257 Protihluková stena v km 12.150 - 13.880 R7 vpravo

258 Protihluková stena v km 15.270 - 16.630 R7 vľavo

259 Protihluková stena v km 16.085 - 16,883 R7 vpravo

260 Protihluková stena v km 16.915 - 17,026 R7 vpravo

Oplotenia
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301 Oplotenie rýchlostnej cesty R7

302 Preložka oplotenia v križovatke Šamorín

303 Preložka oplotenia v okružnej križovatke na ceste I/63

Veľké obojstranné odpočívadlo Blatná na Ostrove v km 14.250 vpravo

401-01 Spevnené plochy

401-03 Rozvody NN na odpočívadle

401-04 Vonkajšie osvetlenie odpočívadla

401-05 Dažďová kanalizácia

401-06 Splašková kanalizácia

401-07 Vodovod pitnej vody

401-08 Sadovnícke úpravy

401-09 Drobná architektúra

401-11 Požiarny vodovod

401-12 Telefónna prípojka

Veľké obojstranné odpočívadlo Blatná na Ostrove v km 14.250 vľavo

402-01 Spevnené plochy

402-02 Prípojka VN pre TS odpočívadla

402-03 Rozvody NN na odpočívadle

402-04 Vonkajšie osvetlenie odpočívadla

402-05 Dažďová kanalizácia

402-06 Splašková kanalizácia

402-07 Vodovod pitnej vody

402-08 Sadovnícke úpravy

402-09 Drobná architektúra

402-10 Trafostanica na odpočívadle

402-11 Požiarny vodovod

402-12 Telefónna prípojka

Kanalizácie

501 Kanalizácia rýchlostnej cesty R7

502 Preložka výtlačnej kanalizácie DN200 v križovatke Šamorín

503 Preložka výtlačnej kanalizácie DN200 v km 5.819 R7

504 Preložka výtlačnej kanalizácie DN150 v km 7.454 R7

505 Preložka výtlačnej kanalizácie DN150 v km 12.128 R7
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506 Preložka výtlačnej kanalizácie DN150 v km 16,499 R7

Vodovody a závlahy

510 Ochrana závlahového potrubia v km 0.214 R7

511 Preložka závlahového potrubia v km 0.837 R7

512 Preložka závlahového potrubia v km 1.247 R7

513 Preložka závlahového potrubia v km 1.820 R7

514 Preložka závlahového potrubia v km 3.290 R7

515 Preložka závlahového potrubia v km 3.866 R7

516 Preložka závlahového potrubia v km 4.400 R7

517 Preložka závlahového potrubia v km 5.040 - 5.762 R7

518 Preložka vodovodného potrubia DN200 v križovatke Šamorín

519 Preložka vodovodného potrubia DN200 v km 5.822 R7

520 Preložka závlahového potrubia v km 11.023 R7

521 Preložka závlahového potrubia v km 11.631 R7

522 Preložka závlahového potrubia v km 12.241 R7

523 Preložka závlahového potrubia v km 12.860 R7

524 Preložka závlahového potrubia v km 13.433 R7

525 Preložka závlahového potrubia v km 14.018 R7

526 Preložka závlahového potrubia v km 14.832-14.988 R7

527 Preložka závlahového potrubia v km 15.426 R7

528 Preložka závlahového potrubia v km 15.957 R7

529 Preložka vodovodu DN 100 v km 16.500 R7

530 Preložka závlahového potrubia v km 16.511 R7

531 Preložka závlahového potrubia DN 200 v km 16.900 R7

532 Preložka závlahového potrubia v km 17.312 R7

Silnoprúdové vedenia

601 Preložka podzemného vedenia VN v km 0.892 R7

602 Preložka vzdušného vedenia VN v km 1.057 R7

603 Prípojka VN22 kV pre IRSC v km 3,500 R7

604 Stožiarová trafostanica pre IRSC v km 3,500 R7

605 Preložka vzdušného vedenia VN v km 3.845 R7

606 Preložka vzdušného vedenia VN v km 7.406 R7

607 Prípojka VN22 kV pre IRSC v km 7,444 R7
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608 Stožiarová trafostanica pre IRSC v km 7,444 R7

609 Ochrana podzemného vedenia VN v km 12.090 R7

610 Preložka vzdušného vedenia VN v km 12.293 R7

611 Preložka vzdušného vedenia VN v km 12.436 R7

612 Preložka vzdušného vedenia VN v km 16.050 R7

620 Ochrana káblov NN pre závlahy v km 3,486 a 4.376 R7

621 Prípojka NN pre ISRC v km 3,500 R7

622 Prípojka NN pre ISRC v km 7,444 R7

623 Prípojka NN pre ISRC v km 14.195 R7

624 Prípojka NN pre mýtnu bránu v km 16.250 R7

625.1 Preložka vzdušného vedenia VO v km 16.482 R7

625.2 Preložka miestneho rozhlasu v km 16.482 R7

626 Verejné osvetlenie okružných križovatiek K1 a K2

627 Verejné osvetlenie okružnej križovatky na ceste I/63

628 Prípojka NN pre VO priechodu pre chodcov

629 Verejné osvetlenie  priechodu pre chodcov na ceste II/503

630 Preložka vzdušného vedenia NN v km 10.800 R7

Plynovody

701 Preložka VTL plynovodu DN 300 a DN 150 v križovatke Šamorín

702 Ochrana VTL plynovodného potrubia v km 9.192 R7

703 Ochrana (preložka) VTL plynovodného potrubia v km  13.176 R7

Slaboprúdové a optické vedenia

751 Preložka OOK Štvrtok na Ostrove - Šamorín v km 3.275 R7

752 Preložka kábla MTS - Slovak Telekom v km 4.825 R7

753 Preložka vojenského kábla v km 4.825 R7

754 Preložka (OCHRANA) vojenského kábla v km 4.825 R7

755 Preložka kábla MTS-Blatná na Ostrove-ST v km 12.095 R7

756 Ochrana OK Orange v km 14.556 R7

757 Preložka kábla MTS-Holice na Ostrove-ST v km 16.474 R7

758 Preložka OK-ST v križovatke na I/63 v km 16.731 R7

759 Preložka DK-ST v km 16.764 R7

760 Preložka MK-ST v križovatke na I/63 v km 16.770 R7

761 Preložka OK Orange v križovatke na I/63 v km 16.770 R7

Informačný systém RC
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790-01 Informačný systém rýchlostnej cesty R7 - stavebná časť

Prevádzkové súbory

450-31.11 Operátorské pracovisko

450-31.12 Vstup do areálu

450-33.11 Tlaková stanica úžitkovej vody

450-34.11 ČSPH – Strojná časť

450-34.12 ČSPH - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

450-35.11 Sklad dreva, hutného materiálu a plynov, garážovanie mechanizmov

450-36.11 Garážovanie vozidiel

450-38.11 Skladovanie odpadov

450-40.11 Skladovanie soli

450-41.11 Umývanie vozidiel + ČOV

450-41.12 Údržba vozidiel a mechanizmov

450-41.13 Dielenské zázemie

450-41.14 Kompresorová stanica a rozvod stlačeného vzduchu

450-41.15 Prevádzkové rozvody silnoprúdu

450-41.16 Náhradný zdroj prúdu

450-41.17 Hlavný rozvádzač NN

450-42.11 Skladovanie značiek a plynov

450-52.11 Čerpacia stanica splaškových vôd

790-02 Informačný systém rýchlostnej cesty R7 - technologická časť

TAB. 16 - OBJEKTOVÁ SKLADBA NA ÚSEKU R7 DUNAJSKÁ LUŽNÁ - HOLICE -
ZRUŠENÉ OBJEKTY

Číslo objektu Popis objektu

SSÚR Holice – nebude realizované

450-01 Terénne úpravy

450-02 Sadovnícke úpravy

450-10 Komunikácie a spevnené plochy

450-31 Prevádzková budova

450-32 Garáže pre OV

450-33 Nádrž a studňa požiarnej a úžitkovej vody

450-34 ČSPH

450-35 Prístrešky
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450-36 Garáže I

450-37 Garáže II

450-38 Odpady

450-39 Šrotovisko

450-40 Sklad soli

450-41 Údržovňa vozidiel a mechanizmov

450-42 Sklad značiek

450-43 Sklad inertného posypového materiálu

450-44 Oplotenie

450-51 Vonkajšia kanalizácia dažďová a ORL

450-52 Vonkajšia kanalizácia splašková

450-53 Kanalizačná prípojka

450-54 Vnútro areálový vodovod pitný

450-55 Vnútro areálový rozvod požiarnej a úžitkovej vody

450-56 Vodovodná prípojka

450-61 Vonkajšie silnoprúdové rozvody

450-62 Vonkajšie osvetlenie

450-63 Trafostanica

450-64 Prípojka VN 22 kV

450-65 Vonkajšie slaboprúdové rozvody

450-67 Zabezpečovací systém

450-68 Vonkajšie rozvody EPS

450-69 NN prípojka pre SSUR

450-70 Telefónna prípojka

450-71 STL Vnútro areálový rozvod plynu

450-72 STL Plynovodná prípojka pre SSÚR

450-73 Regulačné, odberné a meracie zariadenie
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Príloha č. 2 k Prílohe č. 18

Zmeny DÚR / DSP

Tato príloha obsahuje prehľad zmien, ktoré boli identifikované spracovávateľmi dokumentácií
pre stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) pre Úseky č. 1, 2 a 3 počas procesu tvorby dokumentácií
DSP. Tieto zmeny voči dokumentácii pre územné rozhodnutie vyplynuli z požiadaviek a podmienok
územných rozhodnutí, z nových požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií, Správcov
inžinierskych sieti a súkromných dotknutých subjektov, ktoré boli identifikované pri pracovných
rokovaniach počas projektovej prípravy.

Nižšie uvedený zoznam obsahuje zmeny riešené v DSP pre Úseky č. 1, 2 a 3 Projektu, ktoré
boli Koncesionárovi poskytnuté v Existujúcich poskytnutých údajoch. V tomto zozname sú zmeny
zatriedené do skupín podľa súladu s Minimálnymi technickými požiadavky Verejného obstarávateľa
špecifikovanými v Prílohe č. 18 Zmluvy, teda sú označené podľa požiadaviek Verejného obstarávateľa
na ich zahrnutie do Konečných ponúk.

Zoznamy sú členené podľa príslušných Úsekov č. 1, 2 a 3 Projektovej cestnej komunikácie.

1. STAVBA „DIAĽNICA D4 BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA SEVER“
Zhrnutie hlavných zmien:

Č OBJEKT ZMENY OPROTI DÚR DÔVOD ZMENY
1 101-03 Diaľnica D4, úsek km 11,000

- 22,590
Úprava (zdvihnutie) nivelety v úseku
km 19,687 – 21,547 D4, kde diaľnica
D4 je vedená nad hladinou
podzemnej vody, z toho dôvodu nie je
potrebná konštrukcia tesniacej vane
(objekt 234)

Stanovisko DÚ SR v ÚR,
Schválené nové ochranné pásma
Letiska M.R.Štefánika,
Uvedené bolo aj v časti B, DÚR
(bod 9.8)
Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
2 152 Preložka poľnej cesty k mohyle

M.R.Štefánika v km 20,240 D4,
153 Preložka poľnej cesty v km
20,600 - 21,075 D4 vľavo
234 Tesniaca vaňa na D4 v km 20,325
- 20,925

Zmena výškového vedenia obj. 152,
153 a vypustenie obj. 234
z objektovej skladby v súvislosti so
zmenou výškového vedenia D4

Dtto ako v bode 1
Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
3 107 Križovatka  "Ivanka-západ" Doplnenie o vetvu „I/61 Bratislava –

D4 Jarovce“, jej dôsledkom je
predĺženie ľavého kolektora na D4
kvôli pripojeniu novej vetvy,
zväčšenie záberov pozemkov a
zväčšenie rozsahu preložiek
inžinierskych sietí.

Požiadavka z ÚR,
Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
4 108 Križovatka  "Ivanka-sever" Malá úprava výškového vedenia

križovatkových vetiev (zdvihnuté na
cca 0,5 m nad terén) a upresnenie
výškového vedenia vetiev križovatky,
ktoré sa napájajú na diaľnicu D1,

Na základe výsledkov podrobného
IGHP,
Potreba koordinácie do stavbou D1
bola uvedená v časti B, DÚR (bod
9.8)

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

5 042 Rekultivácia opusteného úseku
privádzača k c.III/1020 v km 0,650
D4

Obj. 042 sa nebude budovať (v DSP
bude objekt spracovaný)

Požiadavka MČ BA-Jarovce v ÚR

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

6 284 Tieniaca stena v km 16,800 –
21,390 D4 vľavo

Nový objekt Požiadavka LPS, SR v ÚR

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
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7 527 Vodovodné potrubie 2 x DN 600
v km 2,245 - 4,720 D4

Nový objekt Požiadavka BVS v ÚR
Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
8 680 Svetelná približovacia sústava

Letiska M.R.Štefánika v km 20,900
D4

Nový objekt Požiadavka DÚ SR v ÚR
Bude realizovaná v areáli letiska,
bez nároku na TZ a DZ

Táto zmena nebude súčasťou Projektu a nebude zahrnutá do Konečnej ponuky.

Zmeny z dôvodu zapracovania výsledkov z aktualizovaných prieskumov DSP (Dopravno-inžinierske
podklady, IGHP, hluková štúdia, a pod.), doplňujúcich požiadaviek správcov inžinierskych sietí,
dotknutých orgánov a organizácií, spresnenia a optimalizácie riešení v DSP:

Č. OBJEKT ZMENY OPROTI DÚR DÔVOD ZMENY
9 101-03 Diaľnica D4, úsek km 11,000

- 22,590
Vylúčenie oporného múra obj. 251 v
km 11.750 - 12.150 D4 vľavo, úprava
svahov pred mostom obj. 228

Optimalizácia návrhu,
Naviac trvalé zábery pozemkov
(TZ) budú na dotknutých parcelách
DÚR

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné.
10 101-03 Diaľnica D4, úsek km 11,000

- 22,590
Úprava (zdvihnutie) nivelety D4
v priestore MÚK „Ivanka-
sever“ vzhľadom na predpokladanú
HPV v priestore križovatky

Na základe výsledkov podrobného
IGHP,
Bez dopadu na trvalý záber
pozemkov,
Bez dopadu na výškové riešenie
v DSP D1 Bratislava-Senec,
rozšírenie na 6-pruh

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
11 103 Križovatka  "Rusovce"

121 Preložka cesty I/2 v km 2,396 D4
v križovatke "Rusovce"
204 Most na D4 v km 2,244 - 2,752
nad preložkou cesty I/2 v križovatke
"Rusovce"

Výjazd z diaľnice D4 v smere od
Rače na cestu I/2 riešený ako typ A3
(z diaľnice D4 sa odpájajú dva jazdné
pruhy). Úpravy sa dotknú aj
mostného objektu 204. Výjazd z cesty
I/2 v smere od Petržalky na diaľnicu
D4 je riešený ako dvojpruhový.
Uvedené zmeny si vyžiadali úpravu
smerového a výškového vedenia
vetiev križovatky, predstavujú
úpravy, ktoré spresňujú technické
riešenie návrhu MÚK „Rusovce“. Na
vetve „RU1“ je úprava výškového
vedenia na KÚ z dôvodu plynulého
napojenia vetvy „RU 8“.

Na základe kapacitného posúdenia
aktualizovanej DIP,
Naviac trvalé zábery pozemkov
(TZ) budú na dotknutých parcelách
DÚR

Táto zmena nebude súčasťou Projektu a nebude zahrnutá do Konečnej ponuky
12 144-01 Prístupová cesta k Strabagu v

km 10,856 D4
144-02 Úprava Hydinárskej ulice v
km 10,856 D4

Voči DÚR sa zmenil rozsah objektov
144-01 a 144-02 vzájomne medzi
sebou z dôvodu upresnenia
majetkovej hranice medzi objektmi.
Majetková hranica bude v km 0,3715
navrhovanej prístupovej cesty.
Súčasťou objektu 144-01 bude
prístupová cesta v úseku km 0,000 -
0,3715. Úsek od km 0,3715 po
napojenie na cestu I/63 bude súčasťou
objektu 144-02.

V zmysle požiadavky Hl. m. SR
Bratislavy Zmena nemá vplyv na
výrub stromov ani na zábery
pozemkov – riešenie ostáva
rovnaké ako v DÚR.

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
13 121 Preložka cesty I/2 v km 2,396 D4

v križovatke "Rusovce"
V km 0,152 c.I/2 bol upravený zjazd
k TS-3 tak, aby bol zabezpečený
prístup aj k šachte nového obj. 527 i k
ORL

Súvisí s požiadavkou BVS v ÚR na
nový stavebný objekt 527,
Bez potreby naviac TZ

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.



91

14 122 Preložka cesty I/63 v km 10,856
D4 v križovatke "Rovinka"

Doplnenie TZ pri zastávkovej nike na
c.I/63

Rozdiel medzi zameraním
skutočného stavu a stavom v KN
mape (cca 1,9 m),
Potreba naviac TZ na novej parcele
č. 5848/12 v k.ú. Podunajské
Biskupice

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
15 123 Preložka cesty I/61 v km 21,600

D4 v križovatke "Ivanka-západ"
Zväčšenie úpravy pri napojení na
c.I/61

Naviac TZ na dotknutých parcelách
DÚR z dôvodu napojenia 4-pruhu
na existujúcu 2-pruhovú cestu I/61

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
16 131 Úprava cesty III/1020 v km 1,512

D4
Zmena rozsahu obj. 131 (zmenšenie),
výšková úprava priekop

Požiadavka MČ BA-Jarovce v ÚR
Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
17 135 Preložka poľnej cesty v km 6,220

D4
208 Most na poľnej ceste nad
diaľnicou D4 v km 6,220

Zníženie nivelety obj. 135,
optimalizácia dĺžky mostného obj.
208

Optimalizácia mostného objektu
208
Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné.
18 147 Preložka cesty II/572 v km

15,512 D4
Zmena kategórie (zmenšenie šírky)
a výškového usporiadania (zníženie)
obj. 147

Z dôvodu budovania preložky
c.II/572 obchvatom obce Most pri
Bratislave, nižšieho výhľadového
dopravného zaťaženia a na základe
stanoviska BSK

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
19 808 Prístupová komunikácia

k stavebnému dvoru SD6 v km 8,300
D4

Úprava smerového a výškového
vedenia obj. 808 s ohľadom na
existujúci terén, ktorý sa zmenil
oproti DÚR

Zmena existujúceho terénu oproti
stavu v DÚR

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
20 200 Most na D4 v km 4,028 cez rieku

Dunaj
205 Most na D4 v km 2,757 - 3,357
nad Jarovským ramenom
206 Most na D4 v km 4,259 - 4,719
nad Biskupickým ramenom
207 Most na D4 v km 4,724 - 5,507

Zväčšenie šírky mostných objektov,
úprava dĺžok polí, zmena polohy
podpier mostov

Zjednotenie typu ríms,
zakomponovanie osvetlenia mosta
do ríms, zachovanie šírky SDP aj na
mostoch, optimalizácia podperného
systému s ohľadom na statiku
a výsledky IGHP.
Pri obj. 207 potreba naviac TZ na
dotknutých parcelách DÚR. Pri
ostatných mostoch bude zmena len
v dočasných záberoch.

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné.
21 204 Most na D4 v km 2,244 - 2,752

nad preložkou cesty I/2 v križovatke
"Rusovce"
204-01 Most na vetve RU4 MÚK
"Rusovce“ nad preložkou cesty I/2

Rozšírenie pravého mosta obj. 204
o 1,50 m (km 2,500-2,600) z dôvodu
plynulého prepojenia nosnej
konštrukcie diaľničného mosta
s vetvou 204-01, v budúcnosti tým
vznikne aj možnosť predĺženia cykl.
chodníka cez obj. 204-01,
mimoúrovňovo ponad c.I/2

Optimalizácia priečneho
usporiadania s ohľadom na
zjednodušenie výstavby mosta
a vizuálne zjednotenie mostov,
Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné.
22 211-01 Rampa pre peších v km 5,500

D4
211-02 Rampa pre cyklistov v km
5,500 D4

Doplnený svahový kužel svahovaním
na nadväzujúci obj. 133

Vylúčenie nových oporných múrov
Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné.
23 Niektoré mostné objekty Zmena koncepcie a dĺžky niektorých

mostných objektov (skrátenie /
predĺženie).

Optimalizácia podperného systému
a podrobnejšie riešenie v DSP,
Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné.
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24 Objekty protihlukových stien (PHS) Zmena rozsahu PHS (zväčšenie) Na základe výsledkov
aktualizovanej hlukovej štúdie
a v zmysle požiadaviek ÚR

Táto zmena nebude súčasťou Projektu a nebude zahrnutá do Konečnej ponuky.
25 310-56 Vodovodná prípojka pre

odpočívadlá
Posun vodomernej šachty vzhľadom
na úpravu priekopy cesty I/63

Rešpektovanie priekopy cesty I/63
Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
26 501-02 Odvodnenie diaľnice D4, km

2,300 – 6,500
Zmena spôsobu prístupu
k povrchovým vsakovacím nádržiam

Bezpečnosť dopravy na D4,
Prevažne zmenšenie TZ, v menšej
miere potreba naviac TZ na
dotknutých parcelách DÚR

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné.
27 501-04 Odvodnenie diaľnice D4, úsek

km 11,000 - 22,590
Zmena spôsobu odvodnenia D4 a
veľkosti povrchových retenčných
nádrží, potreba ORL a ČS (nové
objekty a prevádzkové súbory).

Na základe výsledkov podrobného
IGHP, možnosti vsakovania do
podložia po vykonaní nalievacích
skúšok a výpočtov vsakovania

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
28 505 Preložka kanalizácie DN 800 v

km 2,110 D4
2 kanalizačné šachty na potrubí
DN800

Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné.
29 507 Preložka výtlačného

kanalizačného potrubia DN 600 v km
18,760 D4

Výtlačné potrubie DN200,
požiadavka na AŠ na oboch stranách
chráničiek pod D4, požiadavka na
osadenie uzáverov v betónovej skruži

Požiadavka BVS na rokovaní na
BVS 8.7.2015,
Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
30 508 Preložka výtlačného

kanalizačného potrubia DN 400 v km
21,575 D4

Zmena trasy preložky a nutnosť
osadenia AŠ na konci chráničiek pod
križ. vetvami

Z dôvodu doplnenia novej
križ.vetvy BA-JA v križovatke
Ivanka-západ (požiadavka v ÚR),
Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
31 523 Preložka vodovodu DN 200 v

križovatke "Rovinka"
Doplnenie TZ pri AŠ1 Potreba naviac TZ na dotknutých

parcelách DÚR
Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

32 524 Preložka vodovodu DN 1000 v
km 12,660 D4

Zväčšenie rozmerov šácht na
3,7x4,0m,

Požiadavka BVS,
Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
33 701 Preložka VTL plynovodu DN

300 v km 2,215 D4 Nutnosť riešenia obtoku VTL
plynovodu pri jeho prekládke.

Túto zmenu si vyžiadal budúci
správca objektu – SPP a. s. –
oddelenie riadenia siete

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
34 702 Preložka plynovodov DN 500

v km 0,710 cesty I/63, v križovatke
Rovinka

Doplnenie 2 ks chráničiek DN 800
v trase vedenia jestvujúcich potrubí
pod diaľnicou

Jedná sa o doplnenie riešenia
prekládky plynovodov.

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
35 703 Ochrana produktovodu

(ropovodu) DN 500 Transpetrol v km
0,578 c.I/63, v križovatke Rovinka

Úpravy dĺžok chráničiek, vzhľadom
na navrhované svahové úpravy
príjazdových a výjazdových ciest

Vyplýva z riešenia projektovej
dokumentácie stavby

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
36 704 Ochrana produktovodov DN 250

a DN 300 Slovnaft v km 0,600
a 0,328 c.I/63, v križovatke Rovinka

Úpravy dĺžok chráničiek, vzhľadom
na navrhované svahové úpravy
príjazdových a výjazdových ciest

Vyplýva z riešenia projektovej
dokumentácie stavby

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
37 705-01 Preložka VTL plynovodu DN

200 v km 12,133 D4 Nutnosť riešenia obtoku VTL
plynovodu pri jeho prekládke.

Túto zmenu si vyžiadal budúci
správca objektu – SPP a. s. –
oddelenie riadenia siete

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
38 705-02 Preložka VTL plynovej

prípojky DN 150 do regulačnej
stanice v km 12,133 D4

Nutnosť riešenia obtoku VTL
plynovej prípojky do regulačnej
stanice pri jeho prekládke.

Túto zmenu si vyžiadal budúci
správca objektu – SPP a. s. –
oddelenie riadenia siete

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
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39 Preložka STL plynovodu d 90 v km
15,470 D4

Riešenie krátkych obtokov plynovodu
pri jeho prekládke

Túto zmenu si vyžiadal budúci
správca objektu – SPP a. s. –
oddelenie riadenia siete

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

2. STAVBA „DIAĽNICA D4 BRATISLAVA, IVANKA SEVER – RAČA“
Zhrnutie hlavných zmien:

Č OBJEKT ZMENY OPROTI DÚR DÔVOD ZMENY
1 101 Diaľnica D4, úsek km 0,000 -

4,400
Zmena smerového a výškového
vedenia diaľnice D4 v úseku od km
3,527 – 4,400 D4, kde je smerové
vedenie pravého a ľavého jazdného
pásu D4 upravené s ohľadom na
smerové vedenie D4 v pravej a ľavej
tunelovej rúre tunela „Karpaty“

Potreba koordinácie s nadväznou
stavbou D4 bola uvedená v časti B,
DÚR (bod 9.8)
Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné.
2 102 Križovatka  "Čierna voda" V mieste okružných križovatiek sa

doplnili bypassy a zmenila sa okružná
križovatka OK2 na špirálovitú
okružnú križovatku. Optimalizovali
sa smerové vedenia vetiev pre plynulé
napojenie na D4 a upravilo sa
výškové vedenie vetiev v súvislosti so
zmenou výškového vedenia diaľnice
D4.

Požiadavka z ÚR (bypassy),
V zmysle kapacitného posúdenia
v aktualizácii DIP,
Bez naviac TZ

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné.
3 111 Preložka cesty III/1082 v km

1,363 D4 v križovatke "Čierna voda"
Úprava smerového vedenia
cyklotrasy, vzhľadom na plynulé
napojenie na plánovaný cyklomost
nad Šúrskym kanálom. Úprava svahu
c.III/1082 s cyklotrasou.

Potreba koordinácie do stavbou
JURAVA bola uvedená v časti B,
DÚR (bod 9.8)
Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné.
4 520 Zrušenie závlahového potrubia

DN 600 v km 1,225 - 2,540 D4
521 Zrušenie závlahových potrubí
DN 250 v km 0,000 - 2,350 D4

Zmena rozsahu objektov Požiadavka Hydromeliorácií, š.p.
v ÚR,

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

Zmeny z dôvodu zapracovania výsledkov z aktualizovaných prieskumov DSP (Dopravno-inžinierske
podklady, IGHP, hluková štúdia,...), doplňujúcich požiadaviek správcov inž. sietí, dotknutých orgánov
a organizácií, spresnenia a optimalizácie riešení v DSP:

Č OBJEKT ZMENY OPROTI DÚR DÔVOD ZMENY
1 101 Diaľnica D4, úsek km 0,000 -

4,400
Úprava (zdvihnutie) nivelety D4
v úseku od km 0,000 – 1,800
vzhľadom na predpokladanú HPV

Na základe výsledkov podrobného
IGHP,
Bez naviac TZ

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
2 103 Križovatka  "Rača" Z c.II/502 smerom na D4 (Jarovce) je

navrhnuté dvojité pripojenie a z D4
(od Jaroviec) na c.II/572 dvojité
odbočenie, čo má vplyv aj na šírkové
usporiadanie mostného objektu 207.

V zmysle záverov kapacitného
posúdenia v aktualizácii DIP,

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára – voliteľné
podľa posúdení intenzít poskytnutých v Existujúcich poskytnutých podkladoch.
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3 201 Most na D4 v km 0,580 nad
Vajnorským potokom

Na ľavom moste došlo k rozšíreniu
NK oproti DÚR o 1,3 m, drobné
zmeny v tvare spodnej stavby

Zosúladenie so šírkovým
usporiadaním mimo mosta,
optimalizácia návrhu v DSP,
Bez naviac TZ

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné.
4 202 Most na c.III/1082 v km 1,363

nad diaľnicou D4
Zmena na 5 poľový most, krajné polia
dĺžky 14m z dôvodu prevedenia
širokých odparovacích priekop
a z dôvodu smerového posunu
premosťovanej vetvy CV2

Optimalizácia návrhu v DSP
Bez naviac TZ

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné.
5 204-01 Ekodukt v km 1,948 D4

204-02 Ekodukt nad MK v km 1,948
D4

Koncepcia mostov sa oproti DÚR
nemení. Dĺžka mosta nad D4 sa
zväčšila o šírku odstavných pásov.
Zmena výškového osadenia objektu.

Z dôvodu zmeny uvedenej v bode
1.
Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
6 205 Most na D4 v km 2,560 nad

Račianskym potokom
Zmena riešenia krajných mostných
opôr. Upravili sa šírky vonkajších
ríms a to z dôvodu osadenia stĺpov
VO, protihlukovej steny a potrebnej
pracovnej šírke mostného zvodidla.
Táto zmena mala za následok úpravu
šírky nosnej konštrukcie.

Optimalizácia návrhu v DSP,
Bez naviac TZ

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné.
7 207 Most na D4 v km 4,160 nad

traťou ŽSR Bratislava - Žilina v žkm
10,760

Zmena trasovania pravého a ľavého
pásu D4. Oproti DÚR bola zmenená
šírka mostov z titulu rozšírenia
diaľnice a napojenia odbočovacích
a pripájajúcich vetiev.

Potreba koordinácie s nadväznou
stavbou D4 bola uvedená v časti B,
DÚR (bod 9.8)

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
8 208 Most na vetve "BS" v križovatke

"Rača“ nad preložkou cesty II/502
209 Most na vetve "SB" v križovatke
"Rača“ nad preložkou cesty II/502

Zmena mostov na monolitické
predpäté

Optimalizácia návrhu v DSP,
Bez naviac TZ

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné.
9 211 Most na MK v km 2,600 D4 nad

Račianskym potokom
Most sa pozdĺžne v smere osi posunul
o cca 90 cm smerom k Cepitu, tak
aby bol stred mosta v osi Račianskeho
potoka.

Optimalizácia návrhu v DSP,
Bez naviac TZ

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné.
10 Objekty PHS Zmena rozsahu PHS (zväčšenie) Na základe výsledkov

aktualizovanej hlukovej štúdie
a v zmysle požiadaviek ÚR

Táto zmena nebude súčasťou Projektu a nebude zahrnutá do Konečnej ponuky – riešenie bude podľa poskytnutých
podkladov a vlastného návrhu Koncesionára.

11 501 Odvodnenie diaľnice D4 Zmena spôsobu odvodnenia D4, nová
retenčná nádrž v km 3,2 vľavo,
potreba ORL a ČS (nové objekty
a prevádzkové súbory).

Na základe výsledkov podrobného
IGHP, možnosti vsakovania do
podložia po vykonaní nalievacích
skúšok a výpočtov vsakovania

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
12 502 Preložka tlakovej kanalizácie

DN250
Doplnenie šácht. Potreba naviac TZ na dotknutých

parcelách DÚR

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
13 510 Úprava vodovodu DN 400 v km

1,291 D4
Zmena veľkosti šácht Požiadavka BVS, a.s. na zdvojené

potrubie pod telesom D4 vznesená
na rokovaní s BVS 8.7.2015 ako aj
vo vyjadrení BVS, a.s. k DÚR zo
dňa 17.3.2014 a 28.4.2014,
Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.



95

14 511 Preložka vodovodného potrubia
DN 500 (nevybudované)

Doplnenie revíznych uzáverových
šácht - z prevádzkového hľadiska sa
na takto veľkých dimenziách potrubia
osádza cca každých 700 - 1000 m
revízna uzáverová šachta, v ktorej sa
môže uzavrieť potrubie, prípadne
vypustiť z neho voda

Požiadavka BVS,
Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
15 551-01 Čerpacia stanica v km 1,740

D4, stavebná časť
Nový objekt Na základe výsledkov podrobného

IGHP, možnosti vsakovania do
podložia, zmena spôsobu
odvodnenia D4

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
16 552-01 Čerpacia stanica v km 3,127

D4, stavebná časť
Nový objekt Na základe výsledkov podrobného

IGHP, možnosti vsakovania do
podložia, zmena spôsobu
odvodnenia D4

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
17 638 Prípojka NN pre ČS v km 1,740

D4
Nový objekt Na základe výsledkov podrobného

IGHP, možnosti vsakovania do
podložia, zmena spôsobu
odvodnenia D4

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
18 639 Prípojka NN pre ČS v km 3,127

D4
Nový objekt Na základe výsledkov podrobného

IGHP, možnosti vsakovania do
podložia, zmena spôsobu
odvodnenia D4

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
19 551-01 Čerpacia stanica v km 1,740

D4, technologická časť
Nový prevádzkový súbor Na základe výsledkov podrobného

IGHP, možnosti vsakovania do
podložia, zmena spôsobu
odvodnenia D4

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
20 552-02 Čerpacia stanica v km 1,740

D4, technologická časť
Nový prevádzkový súbor Na základe výsledkov podrobného

IGHP, možnosti vsakovania do
podložia, zmena spôsobu
odvodnenia D4

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

3. STAVBA „PRELOŽKA CESTY II/572, DIAĽNICA D4 – MOST PRI BRATISLAVE“
Zmeny z dôvodu zapracovania výsledkov z aktualizovaných prieskumov DSP (Dopravno-inžinierske
podklady, pIGHP, hluková štúdia, a pod), doplňujúcich požiadaviek správcov inžinierskych sietí,
dotknutých orgánov a organizácií, spresnenia a optimalizácie riešení v DSP:

Č OBJEKT ZMENY OPROTI DÚR DÔVOD ZMENY
1 104 Križovatka  "Podunajské

Biskupice"
Smerová úprava dvoch vnútorných
križovatkových vetiev (nakolmenie
na prel. c.II/572), doplnenie o vratnú
vetvu „L1“
(alt. cestná dopravná signalizácia na
II/572)

Požiadavka MV SR PPZ
Požiadavka v časti B. DÚR  bod 9.8
na vypracovanie nových DIP
Závery z kapacitného posúdenia
v aktualizovaných DIP.

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára – voliteľné
podľa posúdení intenzít poskytnutých v Existujúcich poskytnutých údajoch.

2 201-02 Most na ceste II/572 v km
0,000 nad D4 v križovatke
"Podunajské Biskupice"
201-03 Most na ceste II/572 -
kolektore v km 0,000 vpravo nad D4
v križovatke "Podunajské Biskupice"

U krajných opôr došlo k zmene
z úložných prahov na vystuženom
násype na členené opory zo
železobetónu

Optimalizácia podperného systému
a podrobnejšie riešenie v DSP,
Bez potreby naviac TZ.

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné.
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3 511 Preložka zásobovacieho
vodovodu DN1000 v križovatke
"Podunajské Biskupice"

Posun preložky s dvoma šachtami
mimo existujúce vodovodné potrubie

Podrobnejšie riešenie s ohľadom na
minimalizáciu doby odstávky
vodovodného potrubia počas
výstavby,
Potreba naviac TZ na dotknutých
parcelách DÚR

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
4 701 Preložka VTL plynovodu DN

150, PN 40 v km 1,400 c.II/572 Nutnosť riešenia obtoku VTL
plynovodu pri jeho prekládke.

Túto zmenu si vyžiadal budúci
správca objektu – SPP a. s. –
oddelenie riadenia siete

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

4. STAVBA „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz“
Zhrnutie hlavných zmien:

Č. STAVEBNÝ OBJEKT ZMENY OPROTI DÚR DÔVOD ZMENY

1
SO 101-00
Rýchlostná cesta

zmena návrhovej rýchlosti v km 2,000
– K.Ú. na 100 km/h
zmena priečnych sklonov vozovky
v oblúkoch v km 1,884 – K.Ú.
zmena nivelety v km 4,470 – 5,930
R7,
doplnenie odstavných a
manipulačných plôch na R7 pre ORL,
zmena konštrukcie vozovky,
doplnenie odstavných plôch pred SO
210-00 cca v km 5,400 – 5,500 R7,
rozšírenie spevnenej krajnice na 3,50
m na dĺžke 40,00 m pred ekoduktom v
smere jazdy v zmysle TP

Usmernenie objednávateľa

Optimalizácia návrhu v DSP
s ohľadom na platné TP a STN.

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára -
voliteľné.

2
SO 102-00 Mimoúrovňová
križovatka Slovnaftská (iba 5-
ramenná TOK)

úprava smerového a výškového
vedenia vetiev pri odbočení
a pripojení z rýchlostnej cesty R7,
úprava šírkového usporiadania v turbo
okružnej križovatke

Optimalizácia návrhu v DSP
s ohľadom na STN a TP

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

3
SO 104-00
Miestna zberná komunikácia
Prístavná – Slovnaftská

zmena smerového a výškového
vedenia z dôvodu zachovania ČSPH
JURKI,
zmena úrovňovej svetelnej riadenej
križovatky na mimoúrovňové
prepojenie Prístavná ul. – OK v MÚK
Prievoz,
predĺženie úpravy na Slovnaftskej
ulici,

zmena konštrukcie vozovky.

Požiadavka z ÚR na zachovanie
ČSPH Jurki a SP príloha č. 1.1a

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

4
SO 105-00
Preložka vetvy MÚK Prievoz
Bajkalská – Prístavná

Zmena smerového a výškového
vedenia v mieste napojenia na SO104-
00
zmena konštrukcie vozovky

Nadväznosť na zmenu SO 104-00.

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
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5
SO 106-00
Preložka vetvy MÚK Prievoz
Prístavná – OK Prístavný most

Zmena úrovňovej svetelnej riadenej
križovatky na mimoúrovňové
prepojenie Prístavná ul. – OK v MÚK
Prievoz.
Zmena smerového a výškového
vedenia v mieste napojenia na SO104-
00.

Požiadavka SP príloha č. 1.1a.
Nadväznosť na zmenu SO 104-00.

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

6
SO 109-00 Obratisko na
Slovnaftskej ulici

zmena šírkového usporiadania Optimalizácia návrhu v DSP
s ohľadom na platné STN a TP

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

7
SO 110-00 Preložka miestnej
obslužnej komunikácie –
Slovnaftskej ulice

úprava smerového a výškového
vedenia

Optimalizácia návrhu v DSP
s ohľadom na platné STN a TP

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

8
SO 112-00 Preložka miestnej
obslužnej komunikácie – Lúčnej
ulice

úprava smerového a výškového
vedenia

Optimalizácia návrhu v DSP
s ohľadom na platné STN a TP

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

9
SO 113-00 Preložka miestnej
obslužnej komunikácie – Malé
Pálenisko

úprava smerového a výškového
vedenia

Optimalizácia návrhu v DSP
s ohľadom na platné STN a TP

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

10
SO 114-00 Preložka miestnej
obslužnej komunikácie v km 1.610
- 2.480 R7

zmena priečneho sklonu na 2%,
pre plynulejšie napojenie úprava
priečneho sklonu na konci úpravy
komunikácie

Optimalizácia návrhu v DSP
s ohľadom na platné STN a TP

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

11
SO 115-00 Preložka miestnej
obslužnej komunikácie v km 4.270
- 4.510 R7

pre plynulejšie napojenie na
existujúcu komunikáciu úprava
nivelety v km 0,403 – KÚ MK

Optimalizácia návrhu v DSP
s ohľadom na platné STN a TP

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

12
SO 116-00 Poľná cesta v km 5.450
R7

pre plynulejšie napojenie na existujúci
terén úprava nivelety v km ZU –
0,205 a 0,180 – KÚ,
zmena priečneho sklonu na poľnej
ceste na jednosmerný 3%,
zmena konštrukcie vozovky,
úprava v šírkovom usporiadaní
viacúčelového mosta

Optimalizácia návrhu v DSP
s ohľadom na platné STN a TP

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

13
SO 117-00 Preložka poľnej cesty v
km 6.050 R7

pre plynulejšie napojenie na existujúci
terén úprava nivelety v km 0,260 –
KÚ P

Optimalizácia návrhu v DSP
s ohľadom na platné STN a TP

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

14
SO 120-00 Účelová komunikácia
pre ČSPH Jurki

nový stavebný objekt Požiadavka z ÚR na zachovanie
ČSPH Jurki. Nadväznosť na zmenu
SO 104-00

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

15
SO 151-02 Vlečka SPaP, a.s.,
úprava železničného zvršku vlečky
v žkm 1,561 - 1,637

výmena železničného zvršku medzi
existujúcimi stykmi, zväčšenie
rozsahu o 25,0m

Rozpracovanie technického riešenia
DSP a požiadavka správcu
železničnej vlečky

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
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16
SO 201-00 Most na R7 nad
miestnou komunikáciou v km
0.759 R7

uloženie tyčových prefabrikátov na
elastomérové ložiská,
z pôvodného integrovaného mosta
bola navrhnutá jednopoľová, prosto
uložená konštrukcia,
zmena plošného zakladania na
hĺbkové

Optimalizácia návrhu v DSP,
zmena zakladania z dôvodu výskytu
močaristého územia v mieste mosta

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

17
SO 202-00 Most na R7 nad
miestnou komunikáciou v km
0.863 R7

oporný múr pri pravom krídle opory 2
je súčasťou oporného múru obj. 231-
00

Optimalizácia návrhu v DSP

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára -
voliteľné.

18
SO 203-00
Estakáda Malé Pálenisko na R7 v
km 1,500 R7

zmena rozpätí polí a výšky nosnej
konštrukcie mosta,
skrátenie mosta cca o 15 m, bez
vplyvu na trvalé zábery

Optimalizácia návrhu v DSP
z dôvodu nízkej výšky mosta nad
terénom, z toho vyplynulo aj
skrátenie mosta s ohľadom na
optimalizáciu rozdelenia polí

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára -
voliteľné.

19
SO 204-00
Most na R7 nad produktovodom
v km 1,997 R7

zmena šírky mosta,
zmena rozpätia a dĺžky mosta

Zmena priečneho spádu R7 a zmena
šírky krajnice, zmena polohy
a počtu produktovodov pod mostom

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

20
SO 205-00
Most na R7 nad prívodným
kanálom v km 3,125 R7

Zmena typu konštrukcie. Pôvodné
premostenie kanála doskovou
rámovou konštrukciou je zmenené na
zatrubnenie kanála do rámového
priepustu zo skupiny rámových
prefabrikátov so svetlosťou 2,0m

Pri požiadavke Slovnaftu na nízke
vedenie nivelety nebolo možné
zabezpečiť normou požadovanú
podchodnú výšku pod mostom,
riešenie prinesie tiež podstatnú
úsporu stavebných a prevádzkových
nákladov

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára -
voliteľné.

21
SO 206-00
Most na R7 nad miestnou
komunikáciou v km 3,325 R7

zmena monolitického
železobetónového uzavretého rámu na
otvorený rám založený na
podzemných stenách

Návrh v DSP komplexnejšie rieši
situáciu v danom mieste z pohľadu
postupu výstavby mosta a ochrany
výhľadovej cesty voči vysokej
hladine spodnej vody, nové riešenie
umožňuje tiež väčšiu flexibilitu pri
riešení výhľadovej cesty pod
mostom

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára -
voliteľné.
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22
SO 207-00
Potrubný most nad R7 v km 3.784
R7

Variant 1 – potrubný most s novým
potrubiami

Variant 2 – kolektor s novým
potrubiami + havarijná nádrž

demontáž obslužnej plošiny a TG
zariadenia - ohrievača pary na
potrubných rozvodoch na jestvujúcom
moste VA
návrh novej obslužnej plošiny
a nového TG zariadenia - ohrievača
pary mimo úseku  nového potrubného
mosta SO 207-00

Požiadavka správcu mosta Slovnaft
a.s. zapísaná v zápise z pracovného
rokovania dňa 8.júla 2015 na
Slovnaft a.s.

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. Výber finálneho variantu bude na
rozhodnutiu Koncesionára.

23
SO 208-00 Potrubný most nad R7
v km 3,938 R7

Zmena oceľových priehradových
podpier na železobetónové
Zmena zakladania mosta z plošného
na hĺbkové
Zmena počtu a usporiadania potrubí
na moste
Zmena polohy mosta

tiaž železobetónovej podpery má
priaznivý vplyv na redukciu
excentricity zvislého zaťaženia na
základové konštrukcie,
hĺbkové zakladanie zvolené
z dôvodu priestorových obmedzení
pôdorysných rozmerov základu
(vedenie inžinierskych sietí
v blízkosti podpier), redukcie
nových záberov pozemkov v oblasti
podpery a geologických podmienok
(vrstva piesku),
potrubia prevádzané na moste boli
upresnené správcom mosta,
poloha mosta upravená do trasy
potrubí

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

24
SO 209-00
Most na R7 na miestnej
komunikácii v km 4,327

zmena typu konštrukcie z trámovej na
doskovú,
zmena počtu polí konštrukcie
z predĺžením dĺžky mosta cca. o 5,0m,
vloženie podpery do stredného
deliaceho pásu,
nahradenie šikmých podpier zvislými,
nahradenie násypu pod mostom
oporným múrom

dosková konštrukcia  je vhodnejšia
pre šikmé mosty,
optimalizácia pomeru rozpätí
krajných a medziľahlých polí,
zvislé podpery nekolidujú s PHS R7

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára -
voliteľné.

25
SO 211-00
Most na poľnej ceste v km 6,058
R7

zmena typu nosnej konštrukcie,
zmena priečneho rezu mosta,
zmena polohy počtu a tvaru pilierov,
zmena opôr – poloha, tvar

V oblasti sú prítomné kypré štrky,
do týchto sú vhodnejšie zvislé
podpery. Dôvodom zmeny bola aj
šikmosť mosta a požiadavka na
dodržanie gabaritu R7, z ktorého
vyplynula maximálna výška nosnej
konštrukcie

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára -
voliteľné.



100

26
SO 212-01 Most na miestnej
komunikácii nad cyklistickým
chodníkom v km 0.295 MK

rozšírenie konštrukcie o prídavný
pruh na zaradenie vozidiel z účelovej
komunikácie na MZK Prístavná –
Slovnaftská,
zmena uzavretého rámu svetlosti 4 m
na otvorený rám kolmej svetlosti 11,4
m,
zmena zakladania na štrkopieskovom
vankúši na hĺbkové zakladanie na
veľkopriemerových pilótach

požiadavka Magistrátu na
vybudovanie prídavného pruhu pre
výjazd ČSPH Jurki,
odstránenie problematického
presypanie NK s malou výškou,
otvorenie priestoru pod mostom čo
je z estetického pohľadu pre most
v meste vhodnejšie riešenie, pri
súčasnom skrátení krídiel

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

27
SO 212-02 Most na miestnej
komunikácii nad cyklistickým
chodníkom v km 0.314 MK

zmena uzavretého rámu svetlosti 4 m
na otvorený rám kolmej svetlosti 11,4
m,
zmena zakladania na štrkopieskovom
vankúši na hĺbkové zakladanie na
veľkopriemerových pilótach

odstránenie problematického
presypanie NK s malou výškou,
otvorenie priestoru pod mostom čo
je z estetického pohľadu pre most
v meste vhodnejšie riešenie, pri
súčasnom skrátení krídiel

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára -
voliteľné.

28
SO 213-00 Most na vlečke SPaP,
a.s. v žkm 1,585 nad miestnou
komunikáciou v km 0,556 MK

úprava prechodu z mostnej
konštrukcie do trate – zmena na
kolmé ukončenie, zjednodušenie tvaru
OK v mieste koncových priečnikov
bez potreby podružných ložísk,
zmena tvaru spodnej stavby,
vynechanie svahových mostných
krídel v smere na ŽST. Bratislava
ÚNS, odstránenie svahového kužeľa
jestvujúceho doskového mosta
v tesnej blízkosti nového železničného
mosta,
úprava stavebných postupov, zmena
spôsobu založenia a provizórneho
premostenia stavebnej jamy pre
budovanie definitívnej spodnej stavby

Optimalizácia návrhu v DSP
z hľadiska technického riešenia
trvalého mostného objektu
a z pohľadu časových nárokov na
výluky koľaje (požiadavka správcu
železničnej vlečky)

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára -
voliteľné.

29
SO 214-00
Most na miestnej komunikácii nad
produktovodom v km 0,370 MK

zmena šírky mosta,
zmena rozpätia  a dĺžky mosta,
zmena krídiel

zmena  šírky krajnice cesty na
moste,
zmena polohy a počtu
produktovodov pod mostom,
zameranie šachty v tesnej blízkosti
mosta, zameranie potrubia
Istrochemu

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

30
SO 215-00
Most na miestnej komunikácii
s horúcovodom v km 0,770 MK

Zmena nosnej konštrukcie na
presypaný prefabrikovaný rám.
Monolitické krídla boli zmenené na
krídla zostavené z drôtokamenných
košov a geomreží

stiesnené pomery pri výstavbe nad
horúcovodom v prevádzke,
priveľká šikmosť mosta v
pôvodnom návrhu podľa DÚR

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára -
voliteľné.

31
SO 216-00
Most na preložke vetvy MÚK
Prievoz Prístavná – OK Prístavný
most

Nový stavebný objekt Požiadavka SP príloha č. 1.1a na
mimoúrovňové prepojenie
Prístavná ul. – OK v MÚK Prievoz

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
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32
SO 221-00 Kolektor pre podzemné
IS Slovnaft, a.s. v km 3.802 R7

zmena svetlého prierezu kolektora -
upravený  z 2,45 x 2,10 m na svetlý
rozmer 3,30 x 2,30 m, dĺžka 52 m,
doplnené koľajnice s mačkou pre
manipuláciu s potrubiami v prípade
potreby výmeny

Na základe požiadavky Slovnaft
a.s., ktoré vzišlo z rokovania
konaného 16.7.2015 v zasadačke
Slovnaft a.s.,  boli do kolektora
doplnené dve potrubia OC, DN 700
ako rezerva. Poloha jednotlivých
potrubí bola následne
preusporiadaná tak, aby bol k nim
bezproblémový prístup

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

33
SO 222-00 Kolektor pre podzemné
IS Slovnaft, a.s. v km 3.950 R7

Zmena svetlého prierezu kolektora -
upravený  z 1,55 x 2,10 m na svetlý
rozmer 2,30 x 3,30 m, dĺžka 48 m.
doplnené koľajnice s mačkou pre
manipuláciu s potrubiami v prípade
potreby výmeny

Požiadavky Slovnaft a.s., ktoré
vzišlo z rokovania konaného
16.7.2015 v zasadačke Slovnaft a.s.

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

34
SO 223-00 Nový stavebný objekt

cca v km 6,030 R7 – vybudovanie
kolektora rozmeru cca 3,00 x 2,10m a
dvoch armatúrnych šachiet rozmerov
cca 6 x 3 m pre výhľadové vedenie
potrubia DN 800 z Jaroviec do
Podunajských Biskupíc

Požiadavka BVS (bude ešte
prerokovaná s NDS)

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

35
SO 231-00 Oporný múr v km
0.900-1.090 R7 vpravo

Zmena dĺžky múra. Múr teraz plynule
nadväzuje na koncoch na opory
mostov SO 202-00 a 203-00

Nahradenie krídla mosta 202-00
pokračovaním múra

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

36
SO 232-00
Oporný múr na preložke vetvy
MÚK Prievoz Prístavná – OK
Prístavný most

Nový stavebný objekt Požiadavka SP príloha č. 1.1a na
mimoúrovňové prepojenie
Prístavná ul. – OK v MÚK Prievoz

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

37
SO 251-00 Protihluková stena v
km 0,065 - 2,100 R7 vľavo

zmena výšky PHS v km 0,925 R7 –
0,100 VLSF2 na 6,0m (v DÚR 7,00
m)
zmena výšky PHS v km 0,975 – 1,025
R7 na 6,0m (v DÚR 7,00 m)
zmena výšky PHS v km 0,000– 0,125
VLSF1 na 6,0m (v DÚR 7,00 m)

Aktualizácia hlukovej štúdie

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára -
voliteľné.

38
SO 253-00 Protihluková stena v
km 4,000 - 6,050 R7 vpravo

zmena výšky PHS na 3,00 m (v DÚR
4,00 m)

Aktualizácia hlukovej štúdie

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára -
voliteľné.

39
SO 401-00 Preložka
horúcovodného rozvodu 2xDN700
v km 0,450-0,850 R7

boli navrhnuté dva nové prirodzené
„U“ kompenzátory medzi lomovými
bodmi L3 a L13

Optimalizácia návrhu v DSP
s ohľadom na dilatáciu predmetnej
HV trasy

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára -
voliteľné.

40
SO 501-00 Kanalizácia rýchlostnej
cesty v km 1.600-6.300 R7

kapacita ORL bola zvýšená o 25 % Zmena bola definovaná v materiáli
NDS „Minimálne všeobecné
technické a právne požiadavky na
stavebné objekty zabezpečované
investičným úsekom z hľadiska
budúceho správcu“, účinnosť od
1.9.2014

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
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41
SO 521-00 Preložka výtlačného
kanalizačného potrubia DN800 v
km 1.900-3.048 R7

nová preložka potrubia (úsek 1)
v dĺžke 21,66 m okolo podpery
navrhovaného mosta,
nová ochrana potrubia polenou
chráničkou DN 1200 dĺžky 55,5 m
(úsek 2) pod navrhovanou obslužnou
komunikáciou

Dôvodom pre tieto zmeny je presné
vytýčenie trasy exist. potrubia

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

42
SO 524-00 Preložka kanalizácie
DN 800 v km 1.400 R7

nový stavebný objekt Overením a vytýčením existujúcich
sietí bolo identifikované v dotyku
s trasou R7 a Slovnaftskou ul.
existujúce vedenie kanalizačného
potrubia DN800 v správe
Železničná spoločnosť Cargo
Slovakia, a.s.

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

43
SO 551-00 Preložka vodovodu
DN100 Prístavná – Nové Pálenisko
v km 0.210 R7

nové trasovanie preložky vodovodu
v priestore Prístavnej ulice a
zjednotenie všetkých parciálnych
úsekov v DÚR do jednej preložky

Dôvodom pre túto zmenu je presné
vytýčenie trasy exist. potrubia

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

44
SO 555-00 Preložka
vodovodu 2 x DN1000 v km 0.400
R7

zmena dĺžky jednotlivých úsekov
preložiek potrubí 2x DN 1000

Dôvodom pre tieto zmeny je presné
vytýčenie trasy exist. potrubí,
z čoho vyplývajú zmeny
napojovacích bodov

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

45
SO 556-00 Preložka vodovodu DN
110 Malé Pálenisko

nový úsek preložky potrubia v km
1,300 až 1,400 R7

Dôvodom pre túto zmenu  je presné
vytýčenie trasy exist. potrubia
a jeho dotyk s podperami
navrhovaného mostného objektu

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

46
SO 558-00 Úprava
vodovodu DN800 Istrochem
Reality a.s. v km 1,500 a v km
1,950 R7

vystieľkovanie potrubia Istrochem DN
800 na dĺžke 451 m,
vystieľkovanie potrubia Istrochem DN
600 na dĺžke 449 m,
doplnenie vodovodných armatúr do
exist. armatúrnej šachty (2x šupátko
DN 600, 1x šupátko DN 800, príruby,
prepojovacie potrubia)

Obidve potrubia (DN600 a DN 800)
je potrebné z dôvodu
bezprostrednej výstavby obslužnej
komunikácie (114-00) staticky
ochrániť sklolaminávou výstieľkou.
Potrubie tak bude mať oveľa vyššiu
statickú únosnosť a nebude nutné
ho preložiť do novej trasy.
Vystieľkovanie bude realizované
bezvýkopovo

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

47
SO 561-00 Preložka
vodovodu DN250 v km 3.785 R7

potrubie je umiestené na potrubnom
moste a preto je potrebné doplniť
trasu preložky o úsek „potrubný most
– zem“ a na konci preložky o úsek
„zem – potrubný most“

Dôvodom pre tieto zmeny je presné
vytýčenie trasy exist. potrubia

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

48
SO 562-00 Preložka
vodovodu DN250 v km 3.785 R7

potrubie je umiestené na potrubnom
moste a preto je potrebné doplniť
trasu preložky o úsek „potrubný most
– zem“ a na konci preložky o úsek
„zem – potrubný most“

Dôvodom pre tieto zmeny je presné
vytýčenie trasy exist. potrubia

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
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49
SO 568-00 Úprava vodovodov
Slovnaft v km 3.625 R7

nový stavebný objekt. Osadenie troch
polených chráničiek dĺžky 41 m

Overením a vytýčením existujúcich
sietí bolo identifikované v dotyku
s trasou R7 existujúce vedenie
kanalizačného potrubia DN800
v správe Slovnaft a.s.

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

50
SO 611-00 Preložka káblového
vedenia VN l.č.1061 v km 0,180
MZK Prístavná – Slovnaftská

väčší rozsah preložky vn vedenia
o cca 60,0m – začiatok a koniec
preložky v miestach existujúcich
spojok

Po vytýčení vedenia pri spracovaní
DÚR a dodaní potrebných
podkladov od správcu siete –
ZSD,a.s.

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

51
SO 616-00 Preložka vzdušného
vedenia VN l.č.226 v km 1,600-
4,050 R7

preložka vedenia riešená káblom
uloženým v spoločnej trase s vedením
objektu 615-00 oproti v DÚR
navrhovanému vzdušnému vedeniu

Počas konzultácie o technickom
riešení požiadavka správcu –
ZSD,a.s. Zároveň skrátenie
preložky linky č.226 o cca 450,0m

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

52
SO 626-00 Preložka káblového
vedenia 6 kV Istrochem Reality,
a.s. v km 3,120 R7

preložka káblových vedení oproti
v DÚR riešenej ochrane káblov

Zmena technického riešenia
vyvolaná zmenou objektu 205-00

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

53
SO 629-00 Preložka káblovej
prípojky VN l.č.319 pre TS1705

nový stavebný objekt Overením a vytýčením existujúcich
sietí bolo identifikované v dotyku
s trasou SO112-00 existujúce
vedenie káblovej prípojky v správe
Eko-beton s.r.o.

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

54
SO 633-00 Preložka vzdušného
vedenia NN v km 0,860 R7

redukcia objektu, nerealizovanie
zakabelizovania demontovanej
vzdušnej siete NN, čo predstavuje cca
600,0m vedenia NAYY 4x240
a prislúchajúcich zemných prác

Návrh projektanta bol akceptovaný
v rámci konzultácii technického
riešenia správcom – ZSD,a.s.

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

55
SO 644-00 Verejné osvetlenie
Prístavná – Slovnaftská

úprava vedenia trasy Nadväznosť na zmenu SO 104-00

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

56
SO 649-00 Osvetlenie cykotrasy úprava vedenia trasy Nadväznosť na zmenu SO 104-00

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky

57
SO 650-00 Preložka VO vetvy
Bajkalská - Prístavná

úprava vedenia trasy Nadväznosť na zmenu SO 105-00

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky

58
SO 651-00 Preložka VO vetvy
Prístavná - OK Prístavný most

úprava vedenia trasy Nadväznosť na zmenu SO 106-00

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky
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59
SO 701-00 Preložka VTL
plynovodu DN 500 v km 0.200 -
4.480 R7

Vzhľadom na podmienku SVP, že
(VTL plynovod- v mieste prepojenia
Prístavnej so Slovnaftskou ulicou, v
súbehu s telesom ochrannej hrádze,
bude VTL plynovod umiestnený za
hranicou ochranného pásma hrádze,
t.j. za 10,0 m od vzdušnej päty
hrádze), nastala v tomto úseku oproti
DÚR zmena trasy VTL plynovodu
tak, aby bola táto podmienka
dodržaná.
Oproti DÚR nastala úprava trasy v km
1,120 a 1,435, kde križuje navrhovaná
preložka VTL plynu mostný objekt
SO 203-00, tak, aby bolo križovanie
mostného objektu v strede medzi
piliermi (s uvedeným riešením SPP -
distribúcia súhlasí za podmienky
použitia chráničiek).
Ďalšia zmena nastala v úseku cca od
km 3,500 R7 do 3,950 R7, kde po
rokovaní s SPP, nastane výmena
existujúceho potrubia za nové. Takže
preložka I. úseku bude v celku, a nie
rozdelená na dve časti. Zredukuje sa
tým počet nutných prepojovacích
prác, čo má pozitívny vplyv na
celkové náklady stavby.
Ďalšie zmeny, to znamená mierne
úpravy trasy oproti DÚR nastali
ohľadom skoordinovania sa so
súvisiacimi objektami stavby v rámci
spracovávania DSP. (mostné objekty,
navrhované inž. siete, dopracovanie
násypov, resp. priekop navrhovaných
komunikácií)
Všetky zmeny oproti DÚR sú
zapracované v stupni DSP

Požiadavka SP príloha č. 1.1a

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky

60
SO 702-00 Preložka STL
plynovodu v OK Slovnaftská

Pôvodne navrhovaný rozsah preložky
(z DÚR) ukončený v okružnej
križovatke je nepostačujúci. Preložku
je potrebné predĺžiť s ohľadom na
rozsah navrhovaných úprav priľahlých
komunikácií, ako aj navrhovanej
protihlukovej steny, s ktorou je
existujúce potrubie plynovodu v
kolízii.
Preložka STL plynovodu je oproti
DÚR smerovo predĺžená v súbehu s
komunikáciou a následne po kolmom
prekrižovaní komunikácie napojená
na existujúci plynovod za
protihlukovou stenou, tak aby s ňou
nebol v kolízii. Zároveň je nutné
oproti DÚR dopojiť existujúcu STL
odbočku – DN 80 PN 300 kPa,
materiál oceľ , rok výstavby 2002 ,
odber 2 x (ŽS Cargo Slov a.s. a EKO-
BETON, s.r.o.).  Dopojenie STL
odbočky je z D 90,  PN 300 kPa,
materiál HDPE, v dĺžke 87,66m.
Trasa dopojenia odbočky je vedená v
súbehu navrhovanej úpravy
komunikácie, s napojením na
existujúcu odbočku.
Všetky zmeny oproti DÚR sú
zapracované v stupni DSP

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky
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61
SO 751-00 Preložka a ochrana
káblov a zariadení Slovak
Telekom, a.s.

zmena trasy v úseku privádzač
Prístavná – Slovnaftská ulica
zmena trasy v km 0,20-0,45 R7
zmena trasy v km 1,60-2,50

Optimalizácia návrhu trás preložiek
slaboprúdových vedení s ohľadom
na umiestnenie súvisiacich
stavebných objektov a preložiek
ostatných inžinierskych sietí plyn,
voda, kanalizácia, VN
a realizovateľnosti prekládok  aj
s ohľadom na minimalizáciu výluk
prevádzok na kábloch.

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky

62
SO 752-00 Preložka a ochrana
káblov a zariadení SITEL, s.r.o.

zmena trasy v úseku privádzač
Prístavná – Slovnaftská ulica

Optimalizácia návrhu trás preložiek
slaboprúdových vedení s ohľadom
na umiestnenie súvisiacich
stavebných objektov a preložiek
ostatných inžinierskych sietí plyn,
voda, kanalizácia, VN
a realizovateľnosti prekládok  aj
s ohľadom na minimalizáciu výluk
prevádzok na kábloch.

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky

63
SO 753-00 Preložka a ochrana
káblov a zariadení ORANGE
SLOVENSKO, s.r.o.

zmena trasy v úseku privádzač
Prístavná – Slovnaftská ulica

Optimalizácia návrhu trás preložiek
slaboprúdových vedení s ohľadom
na umiestnenie súvisiacich
stavebných objektov a preložiek
ostatných inžinierskych sietí plyn,
voda, kanalizácia, VN
a realizovateľnosti prekládok  aj
s ohľadom na minimalizáciu výluk
prevádzok na kábloch.

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky

64
SO 754-00 Preložka a ochrana
káblov a zariadení ENERGOTEL
s.r.o.

drobná zmena trasy v úseku na
privádzači Prístavná

Optimalizácia návrhu trás preložiek
slaboprúdových vedení s ohľadom
na umiestnenie súvisiacich
stavebných objektov a preložiek
ostatných inžinierskych sietí plyn,
voda, kanalizácia, VN
a realizovateľnosti prekládok  aj
s ohľadom na minimalizáciu výluk
prevádzok na kábloch

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky

65
SO 755-00 Preložka a ochrana
káblov a zariadení SWAN a.s.

zmena trasy v úseku privádzač
Prístavná – Slovnaftská ulica

Optimalizácia návrhu trás preložiek
slaboprúdových vedení s ohľadom
na umiestnenie súvisiacich
stavebných objektov a preložiek
ostatných inžinierskych sietí plyn,
voda, kanalizácia, VN
a realizovateľnosti prekládok  aj
s ohľadom na minimalizáciu výluk
prevádzok na kábloch

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky

66
SO 756-00 Preložka a ochrana
káblov a zariadení SPP- distribúcia,
a.s.

zmena trasy v úseku privádzač
Prístavná – Slovnaftská ulica

Optimalizácia návrhu trás preložiek
slaboprúdových vedení s ohľadom
na umiestnenie súvisiacich
stavebných objektov a preložiek
ostatných inžinierskych sietí plyn,
voda, kanalizácia, VN
a realizovateľnosti prekládok  aj
s ohľadom na minimalizáciu výluk
prevádzok na kábloch

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky

67
SO 757-00 Preložka a ochrana
káblov a zariadení Rainside, s.r.o.

zmena trasy v úseku privádzač
Prístavná – po km 0,50 R7
nový úsek preložky v km 2,36 – 2,48

Optimalizácia návrhu trás preložiek
slaboprúdových vedení s ohľadom
na umiestnenie súvisiacich
stavebných objektov a preložiek
ostatných inžinierskych sietí plyn,
voda, kanalizácia, VN
a realizovateľnosti prekládok  aj
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s ohľadom na minimalizáciu výluk
prevádzok na kábloch

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky

68
SO 758-00 Preložka a ochrana
káblov a zariadení Transpetrol, a.s.

zmena trasy v úseku privádzač
Prístavná – Slovnaftská ulica

Optimalizácia návrhu trás preložiek
slaboprúdových vedení s ohľadom
na umiestnenie súvisiacich
stavebných objektov a preložiek
ostatných inžinierskych sietí plyn,
voda, kanalizácia, VN
a realizovateľnosti prekládok  aj
s ohľadom na minimalizáciu výluk
prevádzok na kábloch

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky

69
SO 759-00 Preložka a ochrana
káblov a zariadení
Vodohospodárska výstavba, š.p.

zmena trasy v úseku privádzač
Prístavná – po km 0,50 R7

Optimalizácia návrhu trás preložiek
slaboprúdových vedení s ohľadom
na umiestnenie súvisiacich
stavebných objektov a preložiek
ostatných inžinierskych sietí plyn,
voda, kanalizácia, VN
a realizovateľnosti prekládok  aj
s ohľadom na minimalizáciu výluk
prevádzok na kábloch

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky

70
SO 760-00 Preložka a ochrana
káblov a zariadení
Západoslovenská energetika, a.s. -
slaboprúd

zmena trasy v úseku privádzač
Prístavná – Slovnaftská ulica

Optimalizácia návrhu trás preložiek
slaboprúdových vedení s ohľadom
na umiestnenie súvisiacich
stavebných objektov a preložiek
ostatných inžinierskych sietí plyn,
voda, kanalizácia, VN
a realizovateľnosti prekládok  aj
s ohľadom na minimalizáciu výluk
prevádzok na kábloch

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky

71
SO 761-00 Preložka a ochrana
káblov a zariadení UPC Broadband
Slovakia, s.r.o.

drobná zmena trasy v úseku na
privádzači Prístavná a doplnenie 1 ks
káblovej komory

Optimalizácia návrhu trás preložiek
slaboprúdových vedení s ohľadom
na umiestnenie súvisiacich
stavebných objektov a preložiek
ostatných inžinierskych sietí plyn,
voda, kanalizácia, VN
a realizovateľnosti prekládok  aj
s ohľadom na minimalizáciu výluk
prevádzok na kábloch

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky

72
SO 762-00 Preložka a ochrana
káblov a zariadení OLO, a.s. –
Závod spaľovňa odpadu

zmena stranového posunutia na
preložku v km 4,74 – 5,00

Optimalizácia návrhu trás preložiek
slaboprúdových vedení s ohľadom
na umiestnenie súvisiacich
stavebných objektov a preložiek
ostatných inžinierskych sietí plyn,
voda, kanalizácia, VN
a realizovateľnosti prekládok  aj
s ohľadom na minimalizáciu výluk
prevádzok na kábloch

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky

73
SO 763-00 Preložka a ochrana
káblov a zariadení Slovnaft, a.s.

nová prekládka optického vedenia
v km 3,79 R7

Nové prekládka je vyvolaná
identifikáciou nového vedenia

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky

74
SO 765-00 Preložka a ochrana
káblov a zariadení Bratislavská
teplárenská, a.s.

nová prekládka v km 1,72 – 1,87 R7
nová prekládka v km 2,31 – 2,36 R7

Nové prekládky sú vyvolané
prekládkou plynu SO 701-00
a kanalizácie SO 522-00

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky
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75
SO 766-00 Preložka a ochrana
káblov a zariadení SEPS, a.s.

nový stavebný objekt Požiadavka SP príloha č. 1.1a.
Nová prekládka v úseku privádzač
Prístavná – Slovnaftská ulica je
vyvolaná identifikáciou nového
vedenia firmy SEPS a.s.

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky

76
SO 793-00
Cestná dopravná signalizácia
v križovatke na vetve pod
Prístavným mostom

Stavebný objekt sa ruší Požiadavka SP príloha č. 1.1a na
mimoúrovňové prepojenie
Prístavná ul. – OK v MÚK Prievoz

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

77
SO 794-00 CDS riadený priechod
v km 0,270 MZK 2.úsek – výjazd
Komárňanská

zmena polohy priechodu pre chodcov
a následne zmena celého riešenia CDS

Optimalizácia návrhu v DSP

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

78
SO 796-00 Koordinačné,
komunikačné a optické káble CDS

zmena trasy na základe stavebných
úprav priľahlých komunikácií

Optimalizácia návrhu v DSP

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.

79
SO 797-00 Kamerový dohľad
križovatiek na MZK

zrušenie dvoch kamier v MÚK
Prievoz,
zrušenie jednej kamery pod
Prístavným mostom

Kamerový systém v MÚK Prievoz
rieši priľahlá stavba „Diaľnica D1
Bratislava, križovatka Prievoz –
rekonštrukcia“.
Zrušenie kamery pod Prístavným
mostom súvisí s požiadavkou SP
príloha č. 1.1a na zrušenie
úrovňovej svetelne riadenej
križovatky a vytvorenie
mimoúrovňového prepojenia
Prístavná ul. – OK v MÚK Prievoz

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky.
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Príloha č. 19 ku Koncesnej zmluve
Návrhy Koncesionára

Táto príloha pozostáva z technických dokumentov obsahujúcich návrhy riešení Koncesionára v súlade
s Prílohou č. 18 Zmluvy – Minimálne technické požiadavky Verejného obstarávateľa.

Technická časť Konečnej ponuky Koncesionára, ktorá tvorí súčasť tejto Prílohy č. 19 Zmluvy,
zohľadňuje všetky stanovené požiadavky a parametre pre všetky menené časti Projektu, pre všetky
typy objektov a konštrukcií, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 18 Zmluvy a zároveň obsahuje dokumenty
optimalizovaných riešení zohľadňujúc samotné návrhy Koncesionára.

Koncesionár je povinný v Konečnej ponuke predložiť dokumenty podľa bodu a) a b) tejto Prílohy č.
19 Zmluvy, pričom predloženie dokumentov podľa bodu c) tejto Prílohy č. 19 Zmluvy je na vlastnom
uvážení Koncesionára.

Návrhy Koncesionára v rámci technických informácií v Konečnej ponuke sú predložené v nižšie
uvedenej štruktúre a rozsahu.

(a) Tabuľka finálnych návrhov špecifikácií (skladby) vozoviek v členení na pozemné
komunikácie a mosty pre všetky Samostatné úseky a všetky varianty šírkových usporiadaní,
vrátane posúdení týchto skladieb v súlade s požiadavkami podľa Prílohy č. 18 Zmluvy;

(b) Projektová dokumentácia navrhovaných zmien v podrobnosti dokumentácie pre Územné
rozhodnutie, minimálne v nasledujúcom rozsahu:

(i) pre optimalizované (menené) mosty a ekodukty:

(A) stručný technický popis konštrukcie a parametrov mosta
(B) pozdĺžny rez s definovanými rozpätiami polí,
(C) priečny rez so všetkými relevantnými kótami, odvodnením, požadovanými

zariadením a vybavením,
(D) pôdorys a pohľad,
(E) vizualizácia (platné pre mostné objekty cez Dunaj, most blízko areálu spoločnosti

Slovnaft, a.s.),

všetky prílohy v mierkach, z ktorých bude čitateľný dizajn mostov

(ii) optimalizované (menené) mimoúrovňové križovatky :

(A) základný technický popis navrhovaného riešenia
(B) pôdorys - situácia,

(iii) D4/R7 cesty:

(A) vzorový priečny rez optimalizovaných (menených) častí a vzorové priečne rezy
pre každú časť, kde sa mení usporiadanie, vrátane odvodnenia a ostatných
technických zariadení,

(B) pozdĺžny rez s naznačeným percentom sklonov a križovaných, alebo križujúcich
objektov.

(iv) protihlukové steny:

(A) základný technický popis konštrukčného a materiálového riešenia,
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(B) umiestnenie (situácia)
(C) dizajn (priečny rez a pohľad na typické polia s kótami),

(v) zvodidlá:

(A) základný technický popis konštrukčného a materiálového riešenia,
(B) umiestnenie a dizajn,

(vi) Odpočívadlá:

(A) základný technický popis,
(B) umiestnenie, dizajn – situácia v mierke max. 1 : 500,
(C) pripojovacie vetvy,

(vii) stredisko / strediská správy a údržby:

(A) základný technický popis,
(B) navrhovaná lokalita,
(C) pripojovacie vetvy,
(D) návrh- dizajn (pôdorys),

(viii) oporné múry:

(A) základný technický popis,
(B) priečny rez,

(ix) optimalizované (menené) priepusty:

(A) základný technický popis,
(B) priečny rez,
(C) pozdĺžny rez.

(c) Pre vylúčenie pochybností, technické údaje uvedené v odseku (a) a (b) (vyššie) v tejto Prílohe
č. 19 Zmluvy, predložené Koncesionárom ako súčasť Konečnej ponuky, v súlade s ustanovením
odseku 5.3.2 (a), (b) a (f) časti A.1 Záverečného informatívneho dokumentu, zahŕňa nasledujúce
stránky:

Názov dokumentov v Konečnej ponuke, časť OSTATNĚ Strany

Technické údaje 37

Tabuľka finálnych návrhov špecifikácií 38-78
Projektová dokumentácia navrhovaných zmien 79
Technická správa 80
Cesty, križovatky a zvodidlá 81-180
Geotechnika 181-511
Vozovka 512-660
Odvodnenie 661-678
Mosty a oporné múry 679-833
Protihlukové bariéry 834-855
Stredisko správy a údržby 856-885

Výkresy 886-887

Čestné vyhlásenie – Manuál užívania stavby a Špecifikácie metód 888-889
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Názov dokumentov v Konečnej ponuke, časť OSTATNĚ Strany

A3 Výkresy predložené v samostatnom zväzku 2651-3047

Výkresy a dokumenty predložené v Žiadosti o vysvetlenie č. 1 a 2 -

(d) Ostatné dokumenty

V tejto časti Prílohy č. 19 Zmluvy sú Koncesionárom poskytnuté dokumenty, ktoré dopĺňajú
požadované dokumenty návrhov Koncesionára poskytnuté v Prílohách č. 2, 3, 4 a 9 Zmluvy.
Tieto doplnkové dokumenty môžu byť napríklad schémy systémov, grafy a tabuľky, výkresy,
posudky a podobné dokumenty, ktoré nie sú uvedené v časti a) a b) tejto Prílohy č. 19 Zmluvy,
ale Koncesionár považuje za nutné ich v rámci Konečnej ponuky predložiť.

Dokumenty poskytnuté Koncesionárom v tejto časti c) tejto Prílohy č. 19 Zmluvy nie sú
Verejným obstarávateľom výslovne požadované, ich predloženie je na uvážení Koncesionára,
avšak, akonáhle sú tieto dokumenty Koncesionárom predložené, sú pre Koncesionára záväzné.
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