
 
 

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ  REPUBLIKY, BRATISLAVA 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Zmluva o dielo 
podľa § 536 a nasl., § 566 a nasl.  a § 269 ods. 2 
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

v znení neskorších predpisov a v zmysle § 40 zákona 
č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 
v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 
Číslo :  
1100073298/2017/5400/051 
 

Zhotoviteľ:   
GS Pro s.r.o. 
Svätoplukova 1566/21 
040 01  Košice - Staré Mesto  
 
IČO: 47324171 
DIČ: 2023809205 
IČ DPH: SK2023809205 
Bank. spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK95 1100 000 000 292 289 7757 
SWIFT/BIC: TATRSKBX 
Zápis v Obchodnom registri Okresného 
súdu Košice I.  
oddiel: Sro  
vložka č. 32812/V  

 

 
 
 
 
 
  

 

Objednávateľ:   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
                      v skrátenej forme “ŽSR“ 
                           IČO: 31 364 501 
                           Klemensova 8, 813 61 Bratislava  

Faktúru zaslať dvojmo na: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ 
GR – Odbor investorský 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
 
 Konečný príjemca a miesto dodania:  Železnice Slovenskej republiky, 
Bratislava skrátenej forme “ŽSR“ 
GR – Odbor investorský 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Kontaktná osoba:  
Ing. Gabriela Boženíková, tel.č.: 0911 988 782 

Miesto plnenia: 
Dodanie PD na GR ŽSR, Odbor investorský, Klemensova 8, 
813 61  Bratislava 

 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):    30 dní 

Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Obchodné 
podmienky vykonania diela (ďalej aj „OPVD“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.  

ČPT:  (S) 
614/2016 

Zmluva č.: 
1100073298/2017/5400/051 

Spracovateľ: 
Ing. Dominová 

 Tel. 02/2029 4059 Fax 02/2029 7131 

Popis:  
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.  
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy. 
 

  Predmet a špecifikácia diela 
Lehota dodania /doba 
poskytovania služby  

Predmetom tejto zmluvy je plnenie, ktoré pozostáva z nasledovných častí: 
1) vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej aj „PD“),   
2)  vykonanie inžinierskej činnosti - zastupovanie objednávateľa vo všetkých konaniach 
súvisiacich so stavbou, najmä ale nielen pred štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, 
dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy (ďalej aj „IČ“), 
3)   vykonanie geodetického zamerania  (ďalej aj „GZ“), 
4)   majetkoprávne vysporiadanie (ďalej aj „MPV“),  
5)   vykonanie autorského dohľadu (ďalej aj „AD“), 
(spolu ďalej len „dielo“ alebo „predmet plnenia“)  
 
v súvislosti s realizáciou stavby:  
„Starý Smokovec, Trakčná meniareň, KR budovy" – projektová dokumentácia. 

Bližšia špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy.  
Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy. 
 
Cena diela za časti diela 1), 2), 3) a 5) je: 35 500 € bez DPH (v cene nie sú zahrnuté 
poplatky v zmysle čl. II bod. 2. OPVD). 
Cena za MPV je dohodnutá ako jednotková cena za MPV jedného vlastníka vo výške 125,00 
€ bez DPH.  

Dodanie projektovej 
dokumentácie do 5 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
 
Zabezpečenie právoplatného 
stavebného povolenia vrátane 
MPV do 10 mesiacov od 
schválenia PD. Tento termín je 
uvažovaný pri potrebe MPV 10 
vlastníkov, v prípade, že nebude 
potrebné zabezpečiť MPV, doba 
zabezpečenia právoplatného 
stavebného povolenia sa zníži 
na 8 mesiacov. 
(V prípade vyššieho počtu 
vlastníkov ako 10 bude termín 
zabezpečenia právoplatného 
stavebného povolenia a cena za 
MPV riešená dodatkom 
k zmluve.)  
 
Autorský dohľad – počas 
realizácie stavby, do doby 
vydania právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia. 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ 
 
dňa :  27.06.2017 
Meno a funkcia: 
Ing. Branislav Vavrinčík, v.r. 
riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania 

Zhotoviteľ:  
GS Pro s.r.o. 
 
dňa : 26.05.2017 
Meno a funkcia: 
Ing. Gabriel Šoltés, v.r.  
konateľ 

Telefón 
02/2029 4059 

Fax 
02/2029 7131 

E-mail 
dominova.anna@zsr.sk 

Číslo účtu: 4700012/0200 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 
0470 0012 
 
 

 IČO:        0031364501 
 DIČ:        2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

     

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, právna forma:  Iná právnická osoba zapísané v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%8Aolt%E9s&MENO=Gabriel&SID=0&T=f0&R=0
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Obchodné podmienky vykonania diela 
I.  Predmet zmluvy 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 
za     riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 

II.  Cena 
1. Cena diela je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena 

uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie jednotlivých 
častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná 

2.  Správne poplatky a platby, ktoré súvisia s výkonom diela, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe skutočného 
preukázania ich   zaplatenia zhotoviteľom. 

III.  Čas a miesto vykonania diela 
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne uvedenom v tejto zmluve. Miestom dodania PD a právoplatného stavebného 
povolenia je sídlo konečného príjemcu objednávateľa uvedené v tejto zmluve.  

IV.  Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 
1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani 

preddavky na cenu diela. 
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie: 

2.1 Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň 
odovzdania a prevzatia skontrolovanej PD zástupcom objednávateľa; 
2.2 Vo výške 100 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ 
fakturovať po dodaní právoplatného stavebného povolenia; 
2.3 Vo výške 100% z ceny za geodetické zameranie je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr po dodaní elaborátu z   
geodetického zamerania. 
2.4 Vo výške 100% z ceny za autorský dohľad v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený fakturovať po 
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 
2.5 Zhotoviteľ je oprávnený za vykonané MPV fakturovať najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia. Fakturovaná cena za vykonané MPV bude súčinom jednotkovej ceny za MPV uvedenej v texte zmluvy 
v časti Predmet a špecifikácia diela a konečného počtu zistených vlastníkov.  

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod. 2. týchto OPVD bude zhotoviteľ fakturovať 
objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. Povinnou 
súčasťou takejto faktúry bude/ú dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených  finančných 
prostriedkov  na správne a iné poplatky, ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s 
riadnym vykonaním diela. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj 
názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany 
objednávateľa. Ustanovenie bodu 3. tohto článku týmto nie je dotknuté.  

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na 
prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

6. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona 
č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu 
sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania 
úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre 
objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu 
o zaplatení DPH. 

7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

8. Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté. 

9. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny 
diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie 
je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie 
objednávateľom.  

10. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VII. tejto zmluvy má objednávateľ popri 
nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške  15 % z celkovej ceny diela. 

11. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z  ceny PD podľa tejto zmluvy v prípade, ak zvýšenie 
obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %. 

12. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady resp. iné nedostatky PD, za ktoré je zodpovedný.  
13. V prípade, ak pri realizácii diela vzniknú zhotoviteľovi, ktorý bude realizovať dielo podľa PD opodstatnené naviac náklady 

v dôsledku nedostatku PD, ktoré si voči objednávateľovi uplatní, znášať tieto dodatočné náklady zhotoviteľ podľa tejto 
zmluvy.       

14. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné 
práce z dôvodu vady projektu. 

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej 
strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.  

V.  Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v  čase a kvalite 

podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a 
právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch 
objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy 
objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom. 

2. Zhotoviteľ  sa zaväzuje: 
2.1. že po uzavretí tejto zmluvy zvolá bez zbytočného odkladu vstupnú poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude 

dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber staveniska, 
2.2. v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, 
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2.3. prizvať objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami. 
3. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom 

prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach. 
4. Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tým súvisiace povinnosti zmluvných strán: 

4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním jeho jednotlivých častí  podľa tejto zmluvy , o čom vždy 
spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie časti predmetu plnenia 
a uskutočnenie všetkých dohodnutých zmluvných prác, 

4.2. Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá: 
 4.2.1. dodanie PD (prerokovanej v súlade s touto zmluvou s objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, 

vrátane zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej objednávateľom ) 
 4.2.2. dodanie právoplatného stavebného povolenia, 
 4.2.3. vykonanie autorského dohľadu na stavbe 
 4.2.4. vykonanie MPV 
 4.2.5. dodanie elaborátu z GZ 

5. Vykonanie autorského dohľadu 
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre 
objednávateľa odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným 
úradom v územnom a/alebo stavebnom konaní.  
5.2. Autorský dohľad sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať od okamihu odovzdania staveniska až do ukončenia všetkých prác 
a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa PD v zmysle tejto zmluvy (v prípade, 
ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudačného rozhodnutia k touto zmluvou 
dotknutej stavbe). 
5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že základnými povinnosťami zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu, pri výkone ktorého 
sa zaväzuje postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, sú okrem iného najmä: 

  5.3.1 vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem iného 
zhotoviteľ zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby, 

 5.3.2 kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou projektovou 
dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby, 

 5.3.3. zúčastňovať sa na kontrolných dňoch a za týmto účelom zaznamenávať zistený nesúlad, prípadne námietky 
k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou a ďalšie prípadné odborné námietky a postrehy 
k realizácii stavby, 

 5.3.4 sprostredkovávať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárniteľnej časti myšlienok tvorcu 
projektovej dokumentácie účastníkom realizácie stavby, s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa 
projektovej dokumentácie, t.j. poskytovať objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom 
projektovej dokumentácie  potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby, 

 5.3.5 akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť objednávateľovi a to formou 
záznamu zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní. 

5.4. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná podpismi 
v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby alebo podpisom (potvrdením) dohodnutého písomného dokumentu 
stavebným dozorom stavby. Predmetné dokumenty zhotoviteľ pripojí k faktúre. 

5.5  Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si 
vyžaduje doplňujúce riešenie PD. 

6. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. 
7. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania objednávateľovi.  
8.  Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu po zistení vady reklamovať 

písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní 
po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je 
zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo 
strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady 
sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo  objednávateľa na zmluvnú 
pokutu a/alebo náhradu škody. 

9.  Objednávateľ sa zaväzuje: 
9.1. spolupôsobiť pri vykonávaní diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy 

9.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich  
odstránenie 

10.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové 
podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.  
Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve. 

VI.  Dodacie podmienky 
1.  Zhotoviteľ zaväzuje: 

1.1  vypracovať PD v zmysle prílohy č.2. a 3. Sadzobníka UNIKA (platnej v čase spracovania PD) spolu s geometrickým 
plánom a výkupovým elaborátom a dodať PD: 6 x v textovej forme, 2 x elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v 
neuzamknutom tvare), výkaz výmer vo formáte *xls v neuzamknutom tvare, a 1 x v elektronickej forme (formát *pdf 
v uzamknutom  tvare s výkazom výmer a v *xls v neuzamknutom tvare – CD do súťaže. PD pre inžiniersku činnosť si 
zhotoviteľ zabezpečí sám, 

1.2 vypracovať a dodať geodetické zameranie: 2x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. 
v neuzamknutom tvare), 

1.3 zabezpečiť inžiniersku činnosť  a dodať objednávateľovi (dokladová časť) originály všetkých dokladov súvisiacich s 
dielom, vrátane právoplatného stavebného povolenia, 

1.4 vykonávať autorský dohľad – priebežne počas realizácie stavby. 
VII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu 
1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka.  
2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej 

vyplývajú z  ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto 
porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu 
na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení 
hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v  zmysle § 345 ods. 2 
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Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov 
vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od 
tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy 
nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, 
u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

4. Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto 
zmluvy. 

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.  
6. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane. 
VIII. Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené 
1.  Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (pričom pod dielom sa na účely tohto článku 

rozumie PD), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o 
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte 
len „autorský zákon“). 

2.  V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (PD alebo niektorá jej časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné 
strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, 
používať dielo a jeho časť v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zákona (ďalej len 
„licencia“) v neobmedzenom rozsahu, najmä, nie však výlučne na: 
2.1. vyhotovenie rozmnoženín diela, jeho častí (v akomkoľvek počte),  
2.2. verejné rozširovanie originálu diela, jeho častí alebo jeho rozmnoženiny, 
2.3. použitie originálu diela, jeho častí alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 
2.4. sprístupňovanie diela, jeho častí verejnosti, 
2.5. verejné vykonanie diela, jeho časti vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho časti (t.j. podľa 
PD a/alebo jej časti), 
2.6. na odstránenie vád diela, jeho časti (vykonanie zmeny, úpravy PD alebo jej časti) v súlade s poslednou vetou bodu 7.  
článku V. tejto zmluvy, 
2.7. použitie celé diela alebo ktorejkoľvek jednotlivej časti diela, podliehajúcej ochrane v zmysle autorského zákona, ako 
podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
2.8. na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto 
zmluvy), ktoré je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská 
republika viazaná. 

3.  Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za 
vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy. 

4.  Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené sa stáva vlastníctvom objednávateľa momentom jeho protokolárneho 
prevzatia od zhotoviteľa. 

IX.  Záverečné ustanovenia 
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito podmienkami, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi SR. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia 
predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia 
podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia. 

4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR. 
5. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy 
 

 

CPV: 71320000-7 Inžinierske projektovanie 

 

Opis predmetu zákazky: 
 

Realizácia v zmysle:  Investičného zadania (IZ) 

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov: 

Objekt meniarne bol postavený v roku 1912 v súvislosti s úpravou elektrického napätia železnice. Je 
postavený v Starom Smokovci (časť Horný Smokovec), na severnej strane trate TEŽ Starý Smokovec 
– Tatranská Lomnica. V tesnom kontakte s budovou na severnej strane  vedie štátna cesta č. 537. 
Budova je postavená na miernom svahu, so sklonom na juh - ku železničnej trati TEŽ. Meniareň je 
typickým predstaviteľom hodnotnej secesnej industriálnej stavby s jednotným koncepčným zámerom - 
použitie pohľadových neomietnutých tehál na fasádach, tvar striech, vysoké sokle z kyklopského 
kamenného muriva, členenie okenných výplní.  Hmotové a pôdorysno-dispozičné riešenie stavby 
vychádza z pôvodných funkčných potrieb. Objekt sa delí na technologickú časť, ku ktorej patrí i 
prevýšená veža a na obytnú východnú časť. Hlavná časť – vlastná meniareň – je pozdĺžna, 
štvorosová prevýšená hala s polkruhovo ukončenými oknami na severnej strane. Na južnej strane (pri 
trati) sú dva pozdĺžne, výškovo odstupňované trakty. Strecha haly je sedlová, s prevýšenými štítmi. 
Hlavný vstup je zo západu dvojkrídlovými dverami vloženými do rozmerného polkruhovo zaklenutého 
a preskleného portika. K hale sa na východe pripája nižšia – prevažne obytná časť. Je pozdĺžna, 
podpivničená, s vysokým kamenným soklom. Strecha je valbová. Na juhu vystupuje vysoká hranolová 
trojpodlažná veža s podkrovím. Strecha veže je polvalbová, odkvapy má vyložené na drevených 
krakorcoch. Strešný hrebeň je na oboch koncoch ukončený ozdobnými plechovými makovicami. Celý 
objekt meniarne má kamenný sokel so štruktúrou kyklopského muriva, nadsoklové časti sú murované 
z tehál, omietané a členené pravidelným geometrickým rastrom lizén, ríms a obrúb dverí a okien z 
červených neomietaných tehál. Okenné výplne technologických častí sú pôvodné, kovové, členené na 
malé tabuľky, okenné výplne obytnej časti sú zväčša drevené. Budova  z estetického a tepelno-
technického hľadiska nespĺňa terajšie zákonom stanovené podmienky. Fasáda je poškodená, bez 
zateplenia, vlhne od zemnej vlhkosti, neodizolovaná. Dvere sú pôvodné (okrem vchodových dverí do 
meniarne a  pohotovostnej časti (boli vymenené v hlavnej činnosti z účtu 511). Strecha je na objekte 
a vežičke meniarne z asfaltových šindľov červenohnedej farby. Po koncoch strechy a vežičky sú 
umiestnené žľaby a zvody, ktoré na niektorých miestach korodujú. Sociálno - hygienické zariadenie 
pre zamestnancov a v pohotovostných miestnostiach je pôvodné, elektroinštalácia pôvodná – 
zastaraná a nevyhovuje novým normám.  Rekonštrukciou trakčnej meniarne sa vylepšia parametre po  
stránke stavebno – technickej pre zamestnancov trakčnej meniarne, pohotovostných miestnostiach i 
nájomníka v bytovej jednotke. Vylepší  sa aj z estetického a bezpečnostného hľadiska. Prestavba sa 
bude týkať zateplenia objektu, výmeny strešnej krytiny so žľabmi a zvodmi, výmeny okien a 
zostávajúcich dverí vonkajších a vnútorných so zárubňami, odizolovania celého objektu, výmeny 
rozvodov vody, kanalizácie a úprava všetkých vnútorných stien a stropov novou omietkou a výmenu 
všetkých podláh v objekte.   V rámci elektroinštalácie budú kompletne vymenené rozvody 
a zariadenia, ako aj bleskozvod na streche. Riešiť elektrický ohrev žľabov a zvodov. Riešiť nové 
elektrické vykurovanie, resp. navrhnúť iný druh vykurovania priestorov a vykurovacie telesá 
ústredného kúrenia. Súčasťou KR budovy je rekonštrukcia sociálno -  hygienických priestorov pre 
zamestnancov ŽSR, v pohotovostných miestnostiach a samostatnej bytovej jednotky. Pri vstupe do 
meniarne riešiť z bezpečnostného hľadiska prekrytie schodišťa. V rámci rekonštrukcie je potrebné 
zrekonštruovať spevnené plochy pred a okolo trakčnej meniarne s odvedením dažďovej vody, zrušiť 
pôvodné vonkajšie stanovište trakčných transformátorov so záchytnou šachtou a upraviť terén pre 
prístupovú cestu smerom k pôvodnému stanovišťu trakčných transformátorov pre motorové služobné 
vozidlá. V zmysle Nariadenie GR č. 38/2011 v znení Zmeny č.1 navrhujeme zabezpečiť budovu 
trakčnej meniarne  poplachovým systémom narušenia PSN a kamerovým systémom KS. 
 
Pri projekčných prácach je potrebné rešpektovať: 
Pre stavbu „Starý Smokovec, Trakčná meniareň, KR budovy“ bola dňa 22.04.2016 pamiatkovým 
úradom v rámci projektu PRO MONUMENTA spracovaná „Technická správa kultúrnej pamiatky“.   TS 
z monitoringu KP je k dispozícii na O430 - Ing. Krutá a bude poskytnutá ku vypracovaniu PD. 
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Súvisiace stavby: 
4.1   Požiadavky na dovoz strojného zariadenia:  žiadne 

4.2   Požiadavky na dovoz licencií: žiadne 
 
4.3   Vyvolané investície: žiadne   
 
4.4   Nároky na zvýšenie počtu pracovníkov:  žiadne 
 
4.5   Likvidácia zastaraných prevádzok:   žiadne 
 
4.6 Súvisiaca stavba: 
„Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť na TEŽ vrátane optickej 
kabelizácie“. IZ spracované a zaslané na O460 v 08/2014 Stavba rieši výmenu  jestvujúcich  morálne 
a technicky zastaraných  informačných systémov pre cestujúcich vo vybratých železničných staniciach 
TEŽ.   
Zároveň sa vybuduje sa nová diaľková optická kabelizácia DOK, ktorá umožní prenos informácií pre 
novovybudované informačné zariadenia. Optický kábel a rezervné HDPE rúry pre trakčnú meniareň sa  
ale v  uvádzanej stavbe informačného zariadenia pre cestujúcich neriešia (k tomu PS 205). 

Členenie stavby: 

Stavebné objekty:  
SO 301 - Architektonicko - stavebné riešenie 

 Stavebné úpravy a statika 

 Odizolovanie muriva 

 Kanalizácia  

 Vodovod 

 Ústredné vykurovanie 

 Elektroinštalácia 

 Bleskozvod  

 Požiarna ochrana 

 Energetický audit a certifikát 
 
SO 302 – Spevnené plochy 
 
Prevádzkové súbory:  
PS 201 Štruktúrovaná kabeláž  
PS 202 Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 
PS 203 Poplachový systém narušenia (PSN) 
PS 204 Kamerový systém (KS) 
PS 205 Dispozičný zapojovač  
PS 206 Miestna kabelizácia 
 
Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby: 
Plne v zmysle priloženého Investičného zadania. 

 

Postup prác: 

a)  Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DSPRS  

b)  Inžinierska činnosť  

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie:  

- najmä vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností potrebných  k vydaniu schvaľovacích 

rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií k schváleniu predloženej PD a vydaniu príslušného 

stavebného povolenia 

c) Geodetické zameranie     

d) MPV - Majetkoprávne vysporiadanie ku kolaudácii (na 10 vlastníkov – v prípade väčšieho počtu 

vlastníkov to bude riešené dodatkom k zmluve)  

e) Autorský dohľad 
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Predkladateľ bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková 

cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky (v zmysle výzvy), ktoré mu vzniknú 

pri vykonávaní diela.  

Množstvo, rozsah 

 
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni DSPRS vrátane inžinierskej činnosti.  

V rámci stavby je možné použiť iba prvky, ktoré sú povolené na ŽSR. 
 
Všeobecné informácie k vypracovaniu projektovej dokumentácie: 
 
Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg 

v neuzamknutom tvare   

 

Majetkoprávne vysporiadanie ku kolaudácii (10 vlastníkov)  

 

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie: 

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej 

len „DSPRS“): 

- 6 x  v textovej forme, 
- 2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát  rozpočtu s   

výkazom výmer xls - v neuzamknutom tvare, 
- 1 x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls  

v neuzamknutom tvare - CD do súťaže 
 

Vypracovanie a dodanie DSPRS,  ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie 

v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 

„Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 

(platné v čase spracovania PD). Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými 

technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Dopravným úradom (resp. PPO – poverenou 

právnickou osobou). 

 

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám) 

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie: 

- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných 

orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia, 

resp. ohlásenia drobnej stavby 

-   zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia 

Autorský dohľad  

bude predkladateľ vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových 

cien projektových prác a inžinierskych činností“ (platné v čase spracovania PD), formou občasného  

autorského dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora - počas realizácie stavby 

(odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia). V rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, ako napr.: spolupráca pri 

príprave výberu predkladateľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu zákazky a 

iné). 

 

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, 

normy EN STN EN, TNŽ a  platné predpisy ŽSR. 
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Predkladateľ bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková 

cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle tejto výzvy na predloženie cenového 

návrhu, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní diela. 

 

 

 

Investičné zadanie na vypracovanie projektovej dokumentácie  
 

 
A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
1. Identifikačné údaje: 

 
1.1    Stavba: 
               Názov stavby: Starý Smokovec, Trakčná meniareň, KR budovy  
                                      
               Číslo stavby:  A16042, pod por.č.2016112 
               Miesto stavby: Trakčná meniareň Starý Smokovec 
               Okres: Poprad 
               Kraj: Prešovský 
               Katastrálne územie:  Starý Smokovec, KN C p. č. 211/1, 211,2, 211/3 a 212  na     
                                               LV č. 511 
               Odvetvie: Železničné budovy  
               Charakter stavby: Komplexná rekonštrukcia budovy 
1.2    Stavebník:  
               Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR 

                     Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
1.3    Termíny: 
               Termín predloženia zadania stavby: 5/2016 
               Termín predloženia PD: v zmysle Požiadavky/Výzvy 
               Termín realizácie: rok 2017 
1.4     Projektant: 
               Generálny projektant:  
               Zodpovedný projektant stavby:  
               Stupeň PD: DSPRS, vrátane inžinierskej činnosti, súčasťou spracovanej PD bude  
                                  ocenený aj neocenený rozpočet stavby   
1.5     Správca objektu: 
               Správca: ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia železničných budov,  
                              Kasárenské námestie 5, Košice 
1.6     Majetkové pomery: 

                      Stavba sa nachádza na vysporiadaných pozemkoch v prospech ŽSR. 
 
2. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV STAVBY 

- Obhliadka stavby. 
- Jestvujúca PD.  
- Technická správa kultúrnej pamiatky. 
 

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov:  Celková rekonštrukcia trakčnej meniarne Starý Smokovec.                         
 
 
3. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ VÝROBNÝCH A TECHNICKÝCH CIEĽOV 

Objekt meniarne bol postavený v roku 1912 v súvislosti s úpravou elektrického napätia železnice. Je 
postavený v Starom Smokovci (časť Horný Smokovec), na severnej strane trate TEŽ Starý Smokovec 
– Tatranská Lomnica. V tesnom kontakte s budovou na severnej strane  vedie štátna cesta č. 537. 
Budova je postavená na miernom svahu, so sklonom na juh - ku železničnej trati TEŽ. Meniareň je 
typickým predstaviteľom hodnotnej secesnej industriálnej stavby s jednotným koncepčným zámerom - 
použitie pohľadových neomietnutých tehál na fasádach, tvar striech, vysoké sokle z kyklopského 
kamenného muriva, členenie okenných výplní.  Hmotové a pôdorysno-dispozičné riešenie stavby 
vychádza z pôvodných funkčných potrieb. Objekt sa delí na technologickú časť, ku ktorej patrí i 
prevýšená veža a na obytnú východnú časť. Hlavná časť – vlastná meniareň – je pozdĺžna, 
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štvorosová prevýšená hala s polkruhovo ukončenými oknami na severnej strane. Na južnej strane (pri 
trati) sú dva pozdĺžne, výškovo odstupňované trakty. Strecha haly je sedlová, s prevýšenými štítmi. 
Hlavný vstup je zo západu dvojkrídlovými dverami vloženými do rozmerného polkruhovo zaklenutého 
a preskleného portika. K hale sa na východe pripája nižšia – prevažne obytná časť. Je pozdĺžna, 
podpivničená, s vysokým kamenným soklom. Strecha je valbová. Na juhu vystupuje vysoká hranolová 
trojpodlažná veža s podkrovím. Strecha veže je polvalbová, odkvapy má vyložené na drevených 
krakorcoch. Strešný hrebeň je na oboch koncoch ukončený ozdobnými plechovými makovicami. Celý 
objekt meniarne má kamenný sokel so štruktúrou kyklopského muriva, nadsoklové časti sú murované 
z tehál, omietané a členené pravidelným geometrickým rastrom lizén, ríms a obrúb dverí a okien z 
červených neomietaných tehál. Okenné výplne technologických častí sú pôvodné, kovové, členené na 
malé tabuľky, okenné výplne obytnej časti sú zväčša drevené. Budova  z estetického a tepelno-
technického hľadiska nespĺňa terajšie zákonom stanovené podmienky. Fasáda je poškodená, bez 
zateplenia, vlhne od zemnej vlhkosti, neodizolovaná. Dvere sú pôvodné (okrem vchodových dverí do 
meniarne a  pohotovostnej časti (boli vymenené v hlavnej činnosti z účtu 511). Strecha je na objekte 
a vežičke meniarne z asfaltových šindľov červenohnedej farby. Po koncoch strechy a vežičky sú 
umiestnené žľaby a zvody, ktoré na niektorých miestach korodujú. Sociálno - hygienické zariadenie 
pre zamestnancov a v pohotovostných miestnostiach je pôvodné, elektroinštalácia pôvodná – 
zastaraná a nevyhovuje novým normám.  Rekonštrukciou trakčnej meniarne sa vylepšia parametre po  
stránke stavebno – technickej pre zamestnancov trakčnej meniarne, pohotovostných miestnostiach i 
nájomníka v bytovej jednotke. Vylepší  sa aj z estetického a bezpečnostného hľadiska. Prestavba sa 
bude týkať zateplenia objektu, výmeny strešnej krytiny so žľabmi a zvodmi, výmeny okien a 
zostávajúcich dverí vonkajších a vnútorných so zárubňami, odizolovania celého objektu, výmeny 
rozvodov vody, kanalizácie a úprava všetkých vnútorných stien a stropov novou omietkou a výmenu 
všetkých podláh v objekte.   V rámci elektroinštalácie budú kompletne vymenené rozvody 
a zariadenia, ako aj bleskozvod na streche. Riešiť elektrický ohrev žľabov a zvodov. Riešiť nové 
elektrické vykurovanie, resp. navrhnúť iný druh vykurovania priestorov a vykurovacie telesá 
ústredného kúrenia. Súčasťou KR budovy je rekonštrukcia sociálno -  hygienických priestorov pre 
zamestnancov ŽSR, v pohotovostných miestnostiach a samostatnej bytovej jednotky. Pri vstupe do 
meniarne riešiť z bezpečnostného hľadiska prekrytie schodišťa. V rámci rekonštrukcie je potrebné 
zrekonštruovať spevnené plochy pred a okolo trakčnej meniarne s odvedením dažďovej vody, zrušiť 
pôvodné vonkajšie stanovište trakčných transformátorov so záchytnou šachtou a upraviť terén pre 
prístupovú cestu smerom k pôvodnému stanovišťu trakčných transformátorov pre motorové služobné 
vozidlá. V zmysle Nariadenie GR č. 38/2011 v znení Zmeny č.1 navrhujeme zabezpečiť budovu 
trakčnej meniarne  poplachovým systémom narušenia PSN a kamerovým systémom KS. 
    
4. ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY 
 
Stavebné objekty:  
SO 301 - Architektonicko - stavebné riešenie 

 Stavebné úpravy a statika 

 Odizolovanie muriva 

 Kanalizácia  

 Vodovod 

 Ústredné vykurovanie 

 Elektroinštalácia 

 Bleskozvod  

 Požiarna ochrana 

 Energetický audit a certifikát 
 
SO 302 – Spevnené plochy 
 
Prevádzkové súbory:  
PS 201 Štruktúrovaná kabeláž  
PS 202 Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 
PS 203 Poplachový systém narušenia (PSN) 
PS 204 Kamerový systém (KS) 
PS 205 Dispozičný zapojovač  
PS 206 Miestna kabelizácia 
 
 
 
 



 

10 

B. SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY  
 

1.  TECHNICKO EKONOMICKÉ HODNOTENIE 
Ekonomický efekt vznikajúci z realizácie stavby sa prejaví v oblasti ekonomickej aj mimoekonomickej. 
V oblasti ekonomickej sa to prejaví v návratnosti investícií v podobe energetickej úspornosti 
zateplením objektu.  V mimoekonomickej sa podstatne zlepšia pracovné, sociálne a hygienické 
podmienky, vytvoria sa zodpovedajúce podmienky v oblasti sociálneho vybavenia a starostlivosti o 
pracovníkov.  

 
2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
2.1  Základné údaje o stavbe: 
2.1.1 Charakter stavby:   
Komplexná rekonštrukcia budovy trakčnej meniarne Starý Smokovec. 
 
2.1.2  Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie: 
Rekonštrukciou trakčnej meniarne  sa vylepšia parametre po  stránke stavebno – technickej   pre 
zamestnancov  ŽSR a nájomcu bytovej jednotky. Vylepší  sa aj z estetického a bezpečnostného 
hľadiska.   
 
2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma: 
Stavba bude realizovaná  na pozemku v správe ŽSR, KN C č. 211/1,211/2, 211/3 a 212 k. ú. Starý 
Smokovec na LV č. 511. Terajšia  budova trakčnej meniarne v Starom Smokovce je majetkom  ŽSR 
Oblastného  riaditeľstva Košice, Sekcie železničných budov. Objekty  a územia, ktoré by boli 
predmetom pamiatkovej či inej ochrany sa v záujmovej oblasti  nachádzajú. Stavba je pamiatkovo 
chránená. 
 
2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie: 
Navrhovaná stavba svojim funkčným usporiadaním, kapacitami a charakterom nebude spôsobovať 
nadmerný hluk,  produkciu  neprípustných škodlivín respektíve nebezpečného  odpadu. Stavba bez 
negatívnych vplyvov na životné prostredie. 
 
3. POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV A  PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV  
 
Projektovú dokumentáciu  komplexnej    rekonštrukcie    trakčnej meniarne v Starom Smokovci  
navrhujeme členiť na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:  
  
Stavebné objekty:  
SO 301 - Architektonicko - stavebné riešenie 

 Stavebné úpravy a statika 

 Odizolovanie muriva 

 Kanalizácia  

 Vodovod 

 Ústredné vykurovanie 

 Elektroinštalácia 

 Bleskozvod  

 Požiarna ochrana 

 Energetický audit a certifikát 
 
SO 302 – Spevnené plochy 
 
Prevádzkové súbory:  
PS 201 Štruktúrovaná kabeláž  
PS 202 Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 
PS 203 Poplachový systém narušenia (PSN) 
PS 204 Kamerový systém (KS) 
PS 205 Dispozičný zapojovač  
PS 206 Miestna kabelizácia 
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3.1  SO 301 – Architektonicko – stavebná časť  
 
Stavebné úpravy a statika majú riešiť: 
Navrhnúť komplexnú rekonštrukciu trakčnej meniarne v Starom Smokovci so statickým posudkom 
a návrhom riešení, energetickým zhodnotením budovy v súlade s  vykonaným pamiatkovým 
prieskumom a z neho  vypracovanej Technickej správy kultúrnej pamiatky. Riešiť dlhodobejšiu 
ochranu objektu od priľahlej cestnej komunikácie a rekonštrukciu oplotenia budovy a areálu trakčnej 
meniarne i  prináležiacej bytovej jednotky zo západnej strany.  
Odizolovanie objektu: 
Navrhnúť vhodné odizolovanie celého objektu od zemnej vlhkosti. 
 
Kanalizácia: 
Riešiť odvod dažďovej vody zo strechy, spevnených plôch z okolia budovy a výmenu všetkých 
vnútorných a vonkajších rozvodov kanalizácie.   
 
 
Vodovod: 
Riešiť výmenu všetkých vnútorných a vonkajších rozvodov vodovodu.  
 
Ústredné vykurovanie: 
V novej PD je potrebné riešiť zmenu kúrenia z elektrických akumulačných pecí a konvektorov na 
elektrické ústredné kúrenie s nástennými kotlami, rozvodmi ÚK a radiátormi s termostatickými ventilmi. 
Prípadne riešiť modernizáciou akumulačného vykurovania resp. navrhnúť iný druh a spôsob 
vykurovania. Existujúce elektrické akumulačné pece a konvektory  je potrebné riešiť demontážou. 
 
Elektroinštalácia:  
Riešiť komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane elektrického ohrevu žľabov a zvodov 
v zmysle platných noriem a predpisov. Zriadiť meranie spotreby elektriny pre elektroinštaláciu budovy 
v rozvádzači vlastnej spotreby tech. časti trakčnej meniarne.  
 
Bleskozvod:  
Riešiť návrh nového bleskozvo5du, vrátane uzemňovacej sústavy objektu trakčnej meniarne v zmysle 
platných noriem a predpisov (hodnota ochrannej zeme TM musí byť ≤ 0,5Ω). 
 
Požiarna ochrana: 
Riešiť spracovanie PD požiarnej bezpečnosti stavby. 
 
Energetický audit a certifikát: 
Riešiť návrh takých materiálov, aby po skončení stavby spĺňal energetický certifikát ukazovatele 
A prípadne B.   
 
3.2 SO 302 – Spevnené plochy: 
Riešiť spevnené plochy, prístupové chodníky a vstupy do budovy, prístupovú cestu k objektu  a 
parkovaciu plochu.  
 
3.3  Prevádzkový súbor: 
 
PS 01 - Štruktúrovaná kabeláž 
V rámci rekonštrukcie vybudovať novú štruktúrovanú kabeláž - systém cat 6A, FTP/tienený, ktorá 
v plnej miere zabezpečí pripojenie požadovanej  miestnosti a technológií s potrebným štandardom. 
Horizontálna kabeláž bude ukončená na strane účastníkov na dvojitých zásuvkách 2xRj45 
v potrebnom počte na miestnosť. Rozvody budú slúžiť na pripojenie dátových ako aj hlasových 
účastníkov. Aktívnu a pasívnu časť umiestniť do nového Racku, zabezpečiť napájanie racku prívodom 
so samostatným istením 230V. Aktívna časť ŠK bude pozostávať z minimálne 24 portového switcha 
CISCO (v závislosti od počtu telef. a dátových účastníkov, technologických prípojov a kamier) 
s možnosťou napájania PoE, vrátanie dodávky napájacieho zdroja. V rámci projektu treba riešiť 
prepojenie kabelových záverov s RACK stojanom SYKFY káblom. Pri rekonštrukcii uvažovať 
v prípade požiadavky na účastnícke pobočky telefónnej siete  s realizáciou telefónnych prístrojov na 
báze  IP. 
 
PS 202 Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 
V súčasnosti budova trakčnej meniarne  nie je chránená prostriedkami elektrickej požiarnej 
signalizácie.  
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Navrhnúť novú elektrickú požiarnu signalizáciu (EPS)  pre budovu trakčnej meniarne.  Ústredňu EPS 
požadujeme zaintegrovať do bezpečnostného nadstavbového systému C4 tak, aby navrhnuté 
zariadenia boli kompatibilné s aktuálne prevádzkovanou verziou C4, a umožnili toto zapojenie 
(prevodník, licencia, vizualizácia a integrácia v C4).  
Z dôvodu ich zapojenia do C4 je nutné zariadenia pripojiť do siete LAN ŽSR.  
Stavy zariadení prostredníctvom nového PC klienta C4 prenášať na pracovisko dohľadu 
elektrodispečing RSE Poprad.  
 
PS 203 Poplachový systém narušenia (PSN) 
V súčasnosti pre budovu trakčnej meniarne  nejestvuje poplachový systém narušenia (PSN).  
Vzhľadom na potrebu ochrany majetku ŽSR navrhnúť vhodný systém ochrany objektu (PSN) pre 
budovu trakčnej meniarne.  V rámci PD vypracovať plán oblasti zabezpečenia (zón) podľa požiadaviek  
užívateľov (SEE). 
Ústredňu PSN umiestniť do vyčleneného priestoru v objekte pre zariadenia OZT, príp. do samostatnej 
technologickej miestnosti OZT so samostatným rozvádzačom pre napájanie zariadení OZT. 
Zariadenie požadujeme zaintegrovať do bezpečnostného nadstavbového systému C4 tak, aby 
navrhnuté zariadenia boli kompatibilné s aktuálne prevádzkovanou verziou C4, a umožnili toto 
zapojenie (prevodník, licencia, vizualizácia a integrácia v C4).  
Z dôvodu ich zapojenia do C4 je nutné zariadenia pripojiť do siete LAN ŽSR.  
Stavy zariadení prostredníctvom C4 prenášať na pracovisko dohľadu elektrodispečing RSE Poprad na 
spoločný klientsky PC (EPS, PSN a KS). 
 
PS 204 Kamerový systém (KS) 
V súčasnosti pre budovu trakčnej meniarne nejestvuje kamerový systém. 
Vzhľadom na potrebu ochrany majetku ŽSR navrhnúť vhodný systém ochrany objektu trakčnej 
meniarne  kamerovým systémom (KS).  
Výstup z KS bude lokálne na monitore PC klienta KS v TM a prostredníctvom bezpečnostného 
nadstavbového systému C4 bude prenášaný na elektrodispečing RSE Poprad na nový klientsky PC, 
spoločný pre systémy EPS, PSN a KS.  
Server kamerového systému s UPS umiestniť do 19“ skrine RACK (45U), ktorá bude umiestnená vo 
vyčlenenom priestore v objekte, príp. do samostatnej technologickej miestnosti OZT so samostatným 
rozvádzačom pre napájanie zariadení OZT. 
Zariadenia zároveň požadujeme zaintegrovať do bezpečnostného nadstavbového systému C4 tak, 
aby navrhnuté zariadenia boli kompatibilné s aktuálne prevádzkovanou verziou C4, a umožnili toto 
zapojenie (prevodník, licencia, vizualizácia a integrácia v C4).  
Z dôvodu ich zapojenia do C4 je nutné zariadenia pripojiť do siete LAN ŽSR.  
 
PS 205  Dispozičný zapojovač  
V súčasnosti sa v trakčnej meniarni nachádza  účastnícky prístroj elektrodispečera RDZ 50 
s príslušným zdrojom a MB telefón.  
V rámci PS požadujeme navrhnúť  nový dispozičný zapojovač pre dispečerský  okruh  (vrátane úpravy 
a nastavenie úrovní okruhu podľa potreby prevádzky vzhľadom na realizované zmeny), s možnosťou 
zapojenia iných požadovaných okruhov (napr. VT, MB linky, a pod...). 
 
PS 205  Miestna kabelizácia  
V súčasnosti je  trakčná meniareň pripojená prípojným káblom z diaľkového kábla DK (PK19) Starý 
Smokovec – Tatranská Lomnica. Prípojný kábel pre prenosy nových  zariadení kapacitne a 
kvalitatívne nevyhovuje. 
V rámci PS požadujeme vybudovanie nového prípojného metalického kábla, optického kábla  a troch 
HDPE rúr vzhľadom na terénne pomery v novej trase a to  z budovy trakčnej meniarne Starý 
Smokovec  do ŽST Starý Smokovec.  
Prípojný metalický kábel v trakčnej meniarni ukončiť v samostatnej RACK skrini, ktorá bude 
umiestnená vo vyčlenenom priestore v objekte, príp. do samostatnej technologickej miestnosti OZT. 
Optický kábel  a HDPE rúry riešia  budúce pripojenie TM na DOK v súvislosti so spracovaným 
investičným zadaním „Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť na 
TEŽ vrátane optickej kabelizácie" 
 
Napájanie novovybudovaného technologického zariadenia PS 202, PS 203, PS  204 a PS 205 riešiť 
v SO 301 Architektonicko - stavebné riešenie,  Elektroinštalácia. Navrhujeme riešiť novým 
samostatným podružným rozvádzačom pre zariadenia oznamovacej techniky.  
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4.   SÚVISICE STAVBY  

4.1   Požiadavky na dovoz strojného zariadenia:  žiadne 
4.2   Požiadavky na dovoz licencií: žiadne 
4.3   Vyvolané investície: žiadne   
4.4   Nároky na zvýšenie počtu pracovníkov:  žiadne 
4.5   Likvidácia zastaraných prevádzok:   žiadne 
 
4.6 Súvisiaca stavba: 
„Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť na TEŽ vrátane optickej 
kabelizácie“. IZ spracované a zaslané na O460 v 08/2014 Stavba rieši výmenu  jestvujúcich  morálne 
a technicky zastaraných  informačných systémov pre cestujúcich vo vybratých železničných staniciach 
TEŽ.   
Zároveň sa vybuduje sa nová diaľková optická kabelizácia DOK, ktorá umožní prenos informácií pre 
novovybudované informačné zariadenia. Optický kábel a rezervné HDPE rúry pre trakčnú meniareň sa  
ale v  uvádzanej stavbe informačného zariadenia pre cestujúcich neriešia (k tomu PS 205). 
 
5. POSTUP VÝSTAVBY  
Stavba sa bude realizovať počas plnej prevádzky a preto ju treba rozdeliť na určité etapy.  Pred 
začatím prác na každej etape je potrebné zabezpečiť bezpečnosť prevádzkových pracovníkov 
a cestujúcej verejnosti a zabezpečiť prevádzku aby boli v predstihu vykonané  dočasné prepojenia 
zariadení nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzky. V prípravných prácach je potrebné vykonať 
odpojenie rekonštruovaných častí objektu od ZTI, elektrického prúdu a slaboprúdových rozvodov. 
Práce je potrebné realizovať za prítomnosti zástupcov jednotlivých správcov zariadení.  Pri realizácií 
stavebných prác a komplexnej rekonštrukcie budovy trakčnej meniarne Starý Smokovec je potrebné 
rešpektovať a chrániť slaboprúdové rozvody a zariadenia OZT nachádzajúce sa v TM Starý 
Smokovec (najmä v miestnostiach ozn. zariadení), aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípravných 
prácach je potrebné previesť  vytýčenie podzemných vedení v správe OZT Košice. V prípade 
kolízie riešiť ochranu v zmysle noriem STN, respektíve prekládku. 
 
 
C. DOKLADY 
 
 
D. VÝKRESOVÁ ČASŤ 
Dostupná projektová dokumentácia jestvujúceho stavu bude na vyžiadanie predložená, alebo 
zapožičaná pre potreby vypracovania projektovej dokumentácie od jednotlivých správcov úspešnému 
predkladateľovi. 
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Príloha č. 2: Cenový návrh 

Názov  Celková 

cena bez 

DPH 

Sadzba 

DPH 

Výška 

DPH 

Celková cena 

vrátane DPH 

Vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie 

v rozsahu realizácie stavby (ďalej len 

„DSPRS“),  (6 x  v textovej forme, 2 x v 

elektronickej, formát výkresov v PDF, 

dgn/dwg, formát textov doc, formát 

rozpočtu s výkazom výmer xls – 

v neuzamknutom tvare a 1 x 

v elektronickej forme, formát PDF 

v uzamknutom tvare s výkazom výmer a 

v xls v neuzamknutom tvare – CD do 

súťaže) 

28 500 20% 5 700 34 200 

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si 

zhotoviteľ zabezpečí sám) 
2 350 20% 470 2 820 

Geodetické zameranie (  2 x  v textovej 

forme a 1 x  v elektronickej, formát PDF, 

dgn/dwg v neuzamknutom tvare) 

1 700 20% 340 2 040 

Majetkoprávne vysporiadanie ku 

kolaudácii (10 vlastníkov) 
1 250 20% 250 1 500  

Autorský dohľad  2 950 20% 590 3 540 

Spolu: 36 750 20% 7 350 44 100 

 
V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky, okrem nákladov súvisiacich 
so správnymi a inými poplatkami (viď tabuľka nižšie). 
 

Názov 
Celková cena bez 

DPH 
Sadzba DPH Výška DPH 

Celková cena 
vrátane DPH 

*Správne 
poplatky/odhad 

2 000 20% 400 2 400 

 

* Odhadnuté správne poplatky súvisiace s inžinierskou činnosťou/vydaním stavebného povolenia 
budú uvedené ako samostatná položka v EUR. Tieto poplatky nebudú súčasťou ponukovej ceny za 
inžiniersku činnosť. Konečná výška poplatkov bude spresnená a nárokovateľná len na základe 
skutočne preukázaných nákladov.  

 


