
  
 

 

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ  REPUBLIKY, BRATISLAVA 
v skrátenej forme „ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Zmluva o dielo 

podľa § 536 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 :  
1100081721/2017/5400/035 

 

Zhotoviteľ: 
PRODEX, spol. s.r.o. 
Rusovská cesta 16 
Bratislava 851 01 
IČO: 17 314 569  
DIČ: 2020382166 
IČ DPH: SK2020382166 
Bank. spojenie: VÚB  
Číslo účtu: 3503228254/0200 

IBAN: SK9302000000003503228254 
SWIFT/BIC:SUBASKBX 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I. 
Oddiel: Sro   
vložka č.: 465/B  

Objednávateľ:   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
               v skrátenej forme „ŽSR“ 
                          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 
v skrátenej forme “ŽSR“ 
GR ŽSR O 220 – odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 
Bratislava  
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslava Mažgútová 
tel. č.: 0911/988 459,  mazgutova.jaroslava@zsr.sk   

Miesto dodania: 

Dodanie PD na GR ŽSR O 220 – odbor investorský 
 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):    45 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) 
0714/2016 

Zmluva č.: 
1100081721/2017/5400/035 

Spracovateľ:  
Mgr. Ďuriš  

 Tel. 02/2029 7817 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. 
 

  
Špecifikácia diela Lehota dodania  

Predmetom tejto zmluvy je plnenie, ktoré pozostáva z nasledovných častí: 
1)  cena za vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej aj „DSPRS“),   
2)  vykonanie inžinierskej činnosti (ďalej aj „IČ“), 
3)  cena za geodetické zameranie (ďalej aj „GZ“), 
4) majetkovoprávne vysporiadanie stavby (ďalej ako „MPV“) formou trvalého záberu (ďalej ako   

„MPV – trvalý záber“) alebo zriadením vecného bremena (ďalej ako „MPV – vecné bremeno“), 
5)  vykonanie autorského dohľadu (ďalej aj „AD“), 
 
v súvislosti s realizáciou stavby:  
„ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č.1 a č.2– 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, príloha č.3 investičného zadania  tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
Cena diela za časti diela 1), 2), 3), 4), 5) je: 288 000,00 € bez DPH (v cene nie sú zahrnuté 
poplatky v zmysle čl. II bod. 2. OPVD). 

 

V Zmysle prílohy č.1 

 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme „ŽSR“ 
 
dňa : 13.10.2017 
                        Mgr. Martin Erdössy ,v.r. 
                       Generálny riaditeľ ŽSR  

Zhotoviteľ:  
PRODEX, spol. s.r.o., Rusovská cesta 16 
Bratislava 851 01 
 
dňa : 08.09.2017 
                                        Ing. Ľubomír Turinič ,v.r. 
                                     Generálny riaditeľ a konateľ 

Telefón 
02/2029 7817 

Fax 
02/2029 7131 

E-mail 
Duris.erik@zsr.sk 

Číslo účtu: 35-4700012/0200 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: 
SK1102000000350004700012 

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

mailto:mazgutova.jaroslava@zsr.sk


  
 

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 okrem správnych poplatkov. 

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 
1. 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 45 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 vypracovanie DSPRS v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr 
v deň odovzdania a prevzatia 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 je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať po vykonaní geodetického zamerania 
2.4  V prípade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnú fakturáciu: 

- v časti MPV – trvalý záber je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať 100% z ceny za jedného vlastníka dňom dodania 
dokladov uvedených v článku V. bod 11.3. týchto OPVD, 

- v časti MPV – vecné bremeno je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu za jedného vlastníka tak, že 50% z ceny za 
jedného vlastníka je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia (resp. 
doručením oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok alebo oznámenia 
stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje) a zvyšných 50% z ceny za jedného vlastníka dňom dodania dokladov 
uvedených v článku V. bod 11.3. týchto OPVD ku kolaudácii. 

2.5 Vo výške 100% z ceny za autorský dohľad v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať po 
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

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 tejto 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 0,05 % 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. 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 preukázaných 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 bude Zhotoviteľ PD 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 a doručení písomnej výzvy objednávateľa 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, 
2.3. prizvať Objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami, 
2.4.   predložiť Objednávateľovi (v kópii) všetky vyjadrenia a stanoviská príslušných správcov a príslušných odborných       
         zložiek ŽSR k spracovávanej PD. 

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 DSPRS 
 4.2.2. dodanie právoplatného stavebného povolenia, 
 4.2.3. Geodetické zameranie /GZ/ 
 4.2.4. vykonanie MPV – trvalý záber, 
 4.2.5. vykonanie MPV – vecné bremeno, 
 4.2.6. 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 Zhotoviteľovi stavby 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 dotknutej stavbe 
podľa tejto zmluvy). 
5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosti Zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu, pri výkone ktorého sa zaväzuje postupovať 
s potrebnou odbornou starostlivosťou, bude Zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č.4 „Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie 
podnikových cien projektových a inžinierskych činností 2014, formou občasného autorského dozoru a spolupôsobenie so stavebným 
dozorom investora. 
5.4. Akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi a to formou 

záznamu Zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní. 
5.5. 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. 

5.6.  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. 

11. Práva a povinnosti pri MPV sú stanovené nasledovne: 
11.1. Vysvetlenie pojmov  

a) Pre účely Zmluvy sa pod pojmom „MPV – trvalý záber“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, aby 
Objednávateľ bol zapísaný ako vlastník na príslušnom liste vlastníctva v katastri nehnuteľností na základe uzatvorenej 
kúpnej zmluvy alebo rozhodnutia príslušného úradu o vyvlastnení. 

b) Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom „MPV – vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, aby 
Objednávateľ, resp. v prípade vyvolaných investícií vlastník vyvolanej investície, bol zapísaný na príslušnom liste 
vlastníctva nehnuteľnosti ako oprávnený z vecného bremena. 

c) Pre účely tejto zmluvy sa za jedného vlastníka považuje: 
- osoba, ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti alebo nehnuteľností, ktoré sa majú v zmysle Zmluvy 

vysporiadať, nachádzajúcich sa v jednom katastrálnom území bez ohľadu na to, na koľkých listoch vlastníctva je táto 
osoba zapísaná ako vlastník, resp. spoluvlastník, 

- manželia, pokiaľ nehnuteľnosť, ktorá sa má vysporiadať, patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 
11.2. Lehota dodania MPV 

a) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov pozemkov formou (i) MPV – trvalý záber je najneskôr do podania žiadosti 
o stavebné povolenie. 

b) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov formou (ii) MPV – vecné bremeno je, pokiaľ ide o uzatvorenie zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena alebo obmedzenie vlastníckeho práva zriadením vecného bremena, najneskôr do 
podania žiadosti o stavebné povolenie.  

c) Lehota na MPV – vecné bremeno formou zmlúv o zriadení vecného bremena najneskôr do podania návrhu na kolaudáciu 
stavby. 

11.3. Dodacie podmienky MPV 
Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi dodať v rámci výkonu MPV všetky výpisy z listov vlastníctva so zápisom práv 
Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície k dotknutým nehnuteľnostiam a všetky originály zmlúv, prípadne iných 
dokumentov, na základe ktorých k nadobudnutiu týchto práv Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície došlo. Zároveň 
je zhotoviteľ povinný dodať príslušné geometrické plány a výkupové elaboráty. 

 
VI.  Dodacie podmienky 
1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

1.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (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 

 
1.2 Zabezpečiť inžiniersku činnosť  a dodať Objednávateľovi (dokladová časť) originály všetkých dokladov súvisiacich s dielom, 

vrátane právoplatného stavebného povolenia, 
 

1.3 Zabezpečiť geodetické zameranie (ďalej len „GZ“): 
- 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare 

  



 

  
 

1.4 Zabezpečiť Majetkoprávne vysporiadanie (10 vlastníkov)  
 
1.5 Vykonávať autorský dohľad  

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 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. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.  
5. 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 celého 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.  Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou  sa stáva vlastníctvom Objednávateľa momentom jeho protokolárneho prevzatia od 
Zhotoviteľa a úhrady faktúry  Objednávateľom. 

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 touto 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy 

  
Požaduje sa: 

 
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni DSPRS vrátane inžinierskej činnosti.  

 

Všeobecné informácie k vypracovaniu projektovej dokumentácie: 

 

V rámci stavby je možné použiť iba prvky, ktoré sú povolené na ŽSR. 

 

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg 

v neuzamknutom tvare   

Majetkoprávne vysporiadanie (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). Súčasťou DSPRS budú aj 

podklady pre MPV (geometrické plány, výkupové elaboráty.....).  

 

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, 

-  zabezpečenie majetkoprávneho vysporiadania ku kolaudácii               (v prípade potreby)   
-   zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia, resp.  ohlásenia drobnej stavby 

 

Autorský dohľad  

bude zhotoviteľ 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 zhotoviteľa diela (tvorba 
súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu obstarávania 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. 

 
Zdôvodnenie stavby a jej cieľov: 
 
Dôvodom rekonštrukcie navrhovaného úseku železničnej trate je zastaraný typ železničného 
zvršku,  zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy,  zníženie nákladov na údržbu železničného 
zvršku, zvýšenie bezpečnosti cestujúcej verejnosti rekonštrukciou osvetlenia železničnej zastávky. 
 
Súvisiace stavby: 
Súčasťou vypracovania PD je aj rekonštrukcia slaboprúdových zariadení EE. 



 

  
 

 

Členenie stavby: 

Stavebné objekty: 
SO 01 Železničný zvršok 
SO 02 Železničný spodok 
SO 03 Nástupište 
SO 04 Železničné priecestie 
SO 05 Izolácia mostného objektu 
SO 06 Rekonštrukcia osvetlenia železničnej zastávky Ľudovítov 
SO 07 KR ukoľajnenia oceľových konštrukcií 
SO 08 Výmena výstroja dráhy 
SO 09 Výrub drevín a porastu 
SO 10 KR trakčného vedenia na rýchlosť 160km/h 

      SO 11 Preložka a doplnenie optickej kabelizácie a rekonštrukcia  VTO 
SO 12 Úprava a preložka káblového vedenia 6kV 
 

Prevádzkové súbory: 
      PS 01  Úprava priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 139,083 

 
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 (na 10 vlastníkov – v prípade väčšieho počtu vlastníkov to bude 

riešené dodatkom k zmluve)      

e) Autorský dohľad 

 
Doba plnenia zmluvy: 

projektová dokumentácia /DSPRS/ a GZ: do 6 mesiacov od výslovnej písomnej žiadosti objednávateľa. 
 
Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia (IČ) vrátane MPV do 5 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 3 mesiace.  
 
V prípade vyššieho počtu vlastníkov ako 10 bude termín zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia 
a cena za MPV riešená dodatkom k ZoD.)  
 
Autorský dohľad – počas realizácie stavby, do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia 
 
Zhotoviteľ pristúpi k zahájeniu plnenia predmetu zmluvy až na základe výslovnej písomnej žiadosti 
objednávateľa (formou písomnej výzvy zo strany objednávateľa, iného písomného oznámenia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  
 

 
 
Príloha č. 2 – Ocenený zoznam položiek 

 

 

Názov  Množstvo Jednotková 

cena bez 

DPH 

Celková 

cena bez 

DPH 

Sadzba 

DPH 

Výška 

DPH 

Celková 

cena 

vrátane 

DPH 

Cena za vypracovanie 

projektovej dokumentácie 

v rozsahu DSPRS 

1,00 243.000,- 243.000,- 20% 48.600,- 291.600,- 

Inžinierska činnosť  1,00 12.800,- 12.800,- 20% 2.560,- 15.360,- 

Geodetické zameranie 1,00 15.200,- 15.200,- 20% 3.040,- 18.240,- 

Majetkoprávne 

vysporiadanie  

/10 vlastníkov/  

10 400,00,- 4000,00,- 20% 800,- 4.800,- 

Autorský dohľad  1,00 13.000,- 13.000,- 20% 2.600,- 15.600,- 

Spolu: 288.000,- 20% 57.600,- 345.600,- 

 

*Správne poplatky/ odhad budú hradené na základe skutočne preukázaných nákladov/nebudú súčasťou 

hodnotenia. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
Príloha č.3: Investičné zadanie 
 

Investičné zadanie 

č.2/2015/SŽTS-LS/č.2a01 

na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby / DSPRS / 

 

A.  Sprievodná správa 

 

1. Identifikačné údaje 

1.1   Stavba 

Názov stavby:         ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1a č.2   

       Miesto stavby:          TÚ 2804 Devínska Nová Ves – Štúrovo št. hranica 

                                        DÚ 24 ŽST Palárikovo – ŽST Nové Zámky  

                                             Koľaj č. 1  km    136,125 – 143,816 v dĺžke 7 691m. 

                                       Koľaj č. 2  Km    136,081 – 143,859 v dĺžke 7 778m. 

 

        Okres:  Nové Zámky 

        Katastrálne          Nové Zámky, Palárikovo   

        Kraj:   Nitriansky 

        Odvetvie:  doprava  

        Charakter stavby:  Rekonštrukcia 

1.2   Stavebník  

        Názov stavebníka: Železnice Slovenskej republiky Bratislava 

              Nadriadený orgán: Ministerstvo DVRR SR Bratislava 

1.3   Termíny 

        Termín predloženia zadania stavby:    

        Termín predloženia PD:      do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy, vybavenie   

stavebného povolenia do 3 mesiacov od schválenia 

projektovej dokumentácie, 

1.4   Projektant 

        Generálny projektant:      podľa výsledku VO 

        Zodpovedný projektant stavby:     podľa výsledku VO  

1.5   Stupeň PD: dokumentácia pre stavebné povolenie a 
realizáciu stavby (DSPRS), vrátane inžinierskej činnosti, 
súčasťou spracovanej PD bude ocenený aj neocenený 
rozpočet stavby 

 



 

  
 

        Správca:                  ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava 

 

2. Prehľad použitých podkladov 
JŽM – jednotná železničná mapa, predpisy ŽSR, STN a STN EN, TP, IG prieskum, 

 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 
Dôvodom rekonštrukcie navrhovaného úseku železničnej trate je zastaraný typ železničného 

zvršku,  zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy,  zníženie nákladov na údržbu 

železničného zvršku, zvýšenie bezpečnosti cestujúcej verejnosti rekonštrukciou osvetlenia železničnej 

zastávky. 

4. Súvisiace stavby 
Súčasťou vypracovania PD je aj rekonštrukcia slaboprúdových zariadení EE. 

5. Členenie stavby  

Stavebné objekty 

SO 01 Železničný zvršok 

SO 02 Železničný spodok 

SO 03 Nástupište 

SO 04 Železničné priecestie 

SO 05 Izolácia mostného objektu 

SO 06 Rekonštrukcia osvetlenia železničnej zastávky Ľudovítov 

SO 07 KR ukoľajnenia oceľových konštrukcií 

SO 08 Výmena výstroja dráhy 

SO 09 Výrub drevín a porastu 

SO 10 KR trakčného vedenia na rýchlosť 160km/h 

SO 11 Preložka a doplnenie optickej kabelizácie a rekonštrukcia VTO 

SO 12 Úprava a preložka káblového vedenia 6kV 

 

Prevádzkové súbory 

      PS 01  Úprava priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 139,083 

 

A. Súhrnné riešenie stavby 
 

1. Technicko – ekonomické hodnotenie  

1.1 Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 

Dôvodom navrhovanej rekonštrukcie koľaje č. 1 a koľaje č. 2  ŽST Palárikovo – ŽST Nové Zámky je 

dosiahnutie normového stavu a zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na 

údržbu  železničného zvršku a spodku, dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy  

rekonštrukciou osvetlenia železničnej zastávky, označením zastávky podľa TNŽ 736390, označením smeru 

jazdy vlaku k najbližšiemu spádovému centru v oboch smeroch jazdy. 

1.2 Analýza rizík a neistôt 

Stavba bude realizovaná v intravilánoch a extravilánoch obcí a musí byť zabezpečený minimálny 

negatívny vplyv odpadu na životné prostredie. Pri práci musia byť dodržiavané schválené technologické 

postupy, predpisy , normy a zákony súvisiace so zadávanou činnosťou. 

 

 



 

  
 

2. Súhrnná technická správa 

2.1 Základné údaje o stavbe 

2.1.1 Charakter stavby 

Cieľom je   vylepšenie technického stavu železničného zvršku, železničného spodku zariadení EE 

a zabezpečenie štandardu pre cestujúcich v  súlade s platnou legislatívou. 

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie 

Rekonštrukciou stavby sa dosiahne  zvýšená bezpečnosť a plynulosť železničnej prevádzky a budú 

minimalizované náklady na údržbu železničnej infraštruktúry. 

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 

Stavba sa v súčasnosti nachádza na pozemkoch v správe ŽSR a požadujeme, aby územie dotknuté 

stavbou sa nachádzalo na pozemkoch ŽSR. 

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie 

Navrhovaná stavba je nevýrobného charakteru. Stavba musí byť projektovaná v rámci platných 

právnych predpisov na ochranu životného prostredia. Nakladanie s odpadmi musí byť riešené v zmysle § 19 

ods. 1 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.2 Územie výstavby a technická koncepcia stavby 

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch ŽSR v súlade so stavebným a technickým poriadkom dráh 

ustanoveným  vyhláškou MDPT SR č. 350/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 
 

3.1 Starý stav:  

3.1.1 SO 01 Železničný zvršok koľ. č. 1: 

Traťová rýchlosť v danom úseku je 120 km/hod. Km poloha úseku navrhnutého na rekonštrukciu je 

136,125 – 143,816 v dĺžke 7 691m. 

Železničný zvršok je z koľajníc tvaru R65. Posledná rekonštrukcia koľaje č. 1 bola realizovaná v roku 

1972. Podvaly sú betónové SB6 s drevenými podvalovými vložkami (3 % bolo regenerovaných v osi PAD 

podvalovými vložkami). Rozdelenie podvalov je „d“. Podkladnice na betónových podvaloch sú rebrové. 

Najmenší polomer oblúka v úseku určenom na rekonštrukciu je 3  804,1m. Stupeň znečistenia pôvodného 

koľajového lôžka sa odhaduje na 55% celkového množstva. Staničenie trate je zaistené betónovými 

hektometrovníkmi, ktoré sú na niektorých miestach poškodené. V koľaji sú koľajové obvody, ktoré sú 

súčasťou zabezpečovacieho zariadenia autoblok. Zaisťovacie značky sú osadené na podperách trakčného 

vedenia. 

V rekonštruovanom úseku sa nachádza most v km 143,696. Most je zo železobetónovej konštrukcie / 

PSKT nosníky / s priebežným koľajovým lôžkom. 

Pozdĺžny sklon koľaje č. 1 sa pohybuje v rozmedzí od 0 do 2,5 ‰. Smerové pomery koľaje č. 1 sú 

uvedené v tabuľke oblúkov.  

Tabuľka oblúkov koľ. č. 1: 

Polomer [m] Km ZP Km ZO Km KO Km KP Prevýšenie [mm] poznámka 

11 000  136,157 136,441  0  

11 000  136,504 136,788  0  

3804,1 141,404 141,492 141,973 142,061 45  

 



 

  
 

3.1.1 SO 01 Železničný zvršok koľaj č.2 

Traťová rýchlosť v danom úseku je 120 km/hod. Km poloha úseku navrhnutého na rekonštrukciu je 

136,081 – 143,859 v dĺžke 7 778 m. 

Železničný zvršok je z koľajníc tvaru R65. Posledná rekonštrukcia koľaje č. 2 bola realizovaná v roku 

1974. Podvaly sú betónové SB6. Rozdelenie podvalov je „d“. Podkladnice na betónových podvaloch sú 

rebrové. Najmenší polomer oblúka v úseku určenom na rekonštrukciu je 3800m. Stupeň znečistenia 

pôvodného koľajového lôžka sa odhaduje na 55% celkového množstva. Staničenie trate je zaistené 

betónovými hektometrovníkmi, ktoré sú na niektorých miestach poškodené. V koľaji sú koľajové obvody, ktoré 

sú súčasťou zabezpečovacieho zariadenia autoblok. Zaisťovacie značky sú osadené na podperách trakčného 

vedenia. 

V rekonštruovanom úseku sa nachádza most v km 143,696. Most je zo železobetónovej konštrukcie / 

PSKT nosníky /  s priebežným koľajovým lôžkom. 

Pozdĺžny sklon koľaje č. 2 sa pohybuje v rozmedzí od 0 do 2,613 ‰. Smerové pomery koľaje č. 2 sú 

uvedené v tabuľke oblúkov.  

Tabuľka oblúkov koľ. č. 2: 

Polomer [m] Km ZP Km ZO Km KO Km KP Prevýšenie [mm] poznámka 

8 000  136,090 136,297  0  

8 000  136,415 136,621  0  

3 800 141,404 141,492 141,973 142,060 45  

4 400  143,520 143,570  0  

4 400  143,600 143,649  0  

7 200  143,745 143,783  0  

7 200  143,783 143,821  0  

3.1.2 SO 02 Železničný spodok 

Koľaj č. 1 

Skladba železničného spodku je daná iba zemnou pláňou.  Bankety sú zarastené, odvodňovacie priekopy 

sú zasypané a nefunkčné.  

-  zarastený banket  km 136,125 – 138,000, 

- nefunkčná odvodňovacia  priekopa  km 136,800 – 136,900, vľavo v smere staničenia 

- nefunkčná odvodňovacia priekopa  km 136,900 – 138,600, vľavo v smere staničenia 

- nefunkčná odvodňovacia  priekopa km 141,970 – 142,150, vľavo v smere staničenia 

-  nefunkčná odvodňovacia priekopa km 142,150 - 142,340, vľavo v smere staničenia 

-  nefunkčná odvodňovacia  priekopa km 142,400 – 142,470, vľavo v smere staničenia 

- nefunkčná odvodňovacia  priekopa km 142,550–142,700, vľavo v smere staničenia 

 

Koľaj č. 2 

Železničná trať koľaje č. 2 je vedená prevažne v násype od km:    

136,125 – 138,600, 



 

  
 

138,600 – 141,970, 

142,340 – 142,400, 

142,470 – 142,550, 

 

Skladba železničného spodku je daná iba zemnou pláňou.  Bankety sú zarastené v celej dĺžke, 

odvodňovacie priekopy sú zasypané a nefunkčné.  

- nefunkčná odvodňovacia  priekopa  km 136,600 – 138,800, vľavo v smere staničenia 

- nefunkčná odvodňovacia priekopa  km 140,600 – 143,000, vľavo v smere staničenia 

 

3.1.3 SO 03 Nástupište: 

V rekonštruovanom  úseku v kilometri 139,092 je železničná zastávka  Ľudovítov. Vedľa koľ. č. 1 a 2 sú 

nástupištia č. 1 od km 139,000 po km 139,200 v dĺžke 200m. Povrch nástupíšť tvoria konzolové dosky K-145 

uložené na podkladoch  TISCHER. Výška nástupíšť je 300 mm nad STKP. Stredom nástupišťa 

prechádza  miestna komunikácia C-II v km139,083. 

 

3.1.4 SO 04 Železničné priecestie 

 V železničnom kilometri 139,083 je vybudované železničné priecestie cez miestnu komunikáciu C-II. 

Šírka priecestia je 7,0m a dĺžka je 14,30m. Povrchová  úprava železničného priecestia  je z asfaltu. Toto 

železničné priecestie požadujeme riešiť v rámci PD. 

 

3.1.5 SO 05 Izolácia mostného objektu 

V železničnom kilometri 143,696 je vybudovaný dvojkoľajný mostný objekt. Mostný objekt je vybudovaný 

zo železobetónovej konštrukcie /PSKT nosníky/ s priebežným koľajovým lôžkom. Železničný zvršok na moste 

je tvaru R 65 na drevených podvaloch.   

Opory, pilier, rímsy a nosníky PSKT sú celé zatečené – porušená je  izolácia mosta. Krídla mostov 

v smere od N. Zámkov sú deformované. Kryty dilatačných spár medzi jednotlivými nosníkmi sú poškodené. 

Popraskané sú betónové časti mosta – rímsy, opory, piliere, nosníky, úložné lavice. 

 

3.1.6 SO 06 Rekonštrukcia osvetlenia železničnej zastávky Ľudovítov 

Osvetlenie železničnej zastávky je po dobe životnosti a v prípade rekonštrukcie nástupíšť a koľají  je 

potrebná KR osvetlenia zastávky pri oboch koľajach. 

 

3.1.7 SO 07 KR ukoľajnenia oceľových konštrukcií 

Z dôvodu realizácie KR TV , rekonštrukcia koľaje č. 2 v úseku ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo je 

potrebná KR ukoľajnenia oceľových konštrukcií  v zmysle vzorových listov.  

 

3.1.8 SO 08 Výmena výstroja dráhy 

Staničníky v celom definičnom úseku koľaje č. 1 a 2  sú z betónových prefabrikátov. Sú poškodené 

a v mnohých prípadoch ťažko čitateľné. Návesť 122, Tabuľa pred zastávkou, návesť 123, Koniec nástupišťa a 

sklonovníky sú skorodované. Požadujeme riešiť. 



 

  
 

3.1.9 SO 09 Výrub drevín a porastu 

Daný úsek je obojstranne pri koľaji č. 1 a 2  značne zarastený. Stromy pri páde ohrozujú bezpečnosť 

a plynulosť železničnej dopravy. Daný úsek je zarastený agresívnym porastom, ktorým prerastá aj banket. 

Požadujeme riešiť. 

3.1.10 SO 10 KR trakčného vedenia na rýchlosť 160 km/h 

Trakčné vedenie v úseku ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo koľaj č. 1 a 2 bolo vybudované a uvedené 

do prevádzky v roku 1969. Pri elektrifikácii uvedeného úseku bola použitá typová zostava TV typu CB.  

V stávajúcej CB sústave boli použité prvky a materiály, sa už nevyrábajú a ktoré nová vzorová sústava 

typu „S“ nepozná. Tým sa komplikuje údržba a prevádzky schopnosť TV. Od uvedenia trakčného vedenia do 

prevádzky nebola na ňom realizovaná žiadna rekonštrukcia, resp. úprava pre zaistenie spoľahlivosti 

a plynulosti prevádzky. Z tohto dôvodu prekročenej životnosti trakčného vedenia a častých porúch, ktoré 

v značnej miere ovplyvňujú prevádzku je nutná kompletná rekonštrukcia TV. Trakčné vedenie je po dobe 

životnosti a z dôvodu  realizácie stavby „ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1a koľaje 

č. 2“ je potrebná aj KR TV na rýchlosť 160 km/h 

 3.1.12 SO 11 – Preložka a doplnenie optickej kabelizácie a rekonštrukcia VTO 

Jestvujúca optická kabelizácie je realizovaná káblovým pokladačom do štrkového lôžka. V danom úseku 

sú položené tri HDPE rúry. V prvej HDPE rúre je zafúknutý jeden 24 vláknový optický kábel. Väčšina 

optických vlákien je využitých na prevádzku. Druhá a tretia HDPE rúra súži ako rezerva. V danom úseku sú 

nefunkčné a zastarané VTO. 

3.1.13 SO 12 – úprava a preložka káblového vedenia 6 kV  

Pri koľaji č.2 a mostných objektoch sa nachádza káblové vedenie 6 kV ktoré slúži pre napájanie zariadení 

UAB a pri stavebnej činnosti príde ku kolízii s týmto káblovým rozvodom.  

3.1.11 PS 01 – Úprava priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 139,083 

Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 139.083 je v zmysle normy STN P 34 2651 zaradené ako 

priecestné zariadenie II. kategórie s celými závorami PZS 2Z. Bolo vybudované v roku 1983. Zabezpečovacie 

zariadenie je typu AŽD 71, kontrola zariadenia je zriadená v ŽST Palárikovo. Ovládanie priecestného 

zabezpečovacieho zariadenia je dvojpásovými koľajovými obvodmi 75 Hz. Dĺžka približovacích úsekov je 

vypočítaná na najväčšiu traťovú rýchlosť 120 km/hod.   

 

3.2 Navrhovaný stav  

3.2.1 SO 01 Železničný zvršok koľaj č. 1,2 

Súčasné smerové pomery požadujeme posúdiť a prípadne prepracovať v zmysle platnej STN 73 6360-1 

na traťovú rýchlosť 140 km/h. V PD požadujeme vyriešiť aj výškové vedenie koľají č.1 a č. 2. 

Železničný zvršok požadujeme z nového materiálu. Koľajnice tvaru 60E2 na betónových podvaloch BP3, 

rozdelenie podvalov „u“ s bezpodkladnicovým pružným upevnením systém Vossloh W14, s hrúbkou 

koľajového lôžka 350 mm pod ložnou plochou podvalu. Koľajové lôžko požadujeme zriadiť z vyvretých hornín. 

Koľajové lôžko musí byť navrhnuté v zmysle STN EN 13 450 a predpisu TS3. Požadujeme zriadiť bezstykovú 

koľaj v zmysle predpisu S 3-2 Bezstyková koľaj. BK požadujeme zriadiť z dlhých koľajnicových pásov. 

Koľaj na moste s priebežným koľajovým lôžkom v km 143,696 požadujeme navrhnúť na betónových 

podvaloch BP3, rozdelenie podvalov „u“ s bezpodkladnicovým pružným upevnením systém Vossloh W14, 

s hrúbkou koľajového lôžka 350mm pod ložnou plochou podvalu. Odporúčame, aby v podvaloch 

v prechodovej oblasti mostného objektu v km 143,500 – 143,859 boli zavibrované podvalové podložky 

umiestnené na ložnej ploche podvalu. 

V PD požadujeme riešiť ekologické hodnotenie kamenia koľajového lôžka, na základe ktorého sa navrhne 

nakladanie s vyzískaným koľajovým lôžkom /ďalšie využitie do podkladných vrstiev, uskladnenie na skládke, 

vykonanie terénnych  úprav/. 



 

  
 

S vyzískaným materiálom železničného zvršku požadujeme nakladať na základe vykonaných 

kategorizačných zápisov. Kategorizačné zápisy zabezpečí správca na základe výzvy spracovateľa PD. 

3.2.2 SO 02 Železničný spodok 

Konštrukčné vrstvy železničného spodku požadujeme navrhnúť na základe geologického prieskumu 

v zmysle TNŽ 73 6312 Navrhovanie konštrukčných vrstiev podvalového podložia. 

Podklady z vykonaného geologického prieskumu daného úseku poskytne spracovateľovi PD ŽSR, GR – 

O 430.  

Odvodňovacie priekopy požadujeme navrhnúť v zmysle TNŽ 736940  v nasledujúcich km v rozsahu: 

Koľajč.1 

dláždená  odvodňovacia  priekopa  km 136,800–136,900  

dláždená  odvodňovacia priekopa  km 136,900–138,600  

dláždená odvodňovacia  priekopa km 141,970 – 142,150   

dláždená  odvodňovacia  priekopa 142,150 - 142,340  

dláždená odvodňovacia  priekopa km 142,400–142,470  

dláždená  odvodňovacia  priekopa km 142,550–142,700  

Koľaj č. 2 

dláždená odvodňovacia  priekopa  km 136,600 – 138,800, 

dláždená  odvodňovacia priekopa  km 140,600 – 143,000 

3.2.3 SO 03 Nástupište 

Nové nástupište v zastávke Ľudovítov požadujeme navrhnúť v nezmenenej dĺžke 200 m, šírky 3,0 m  so 

súvislou nástupnou hranou, s výškou 550 mm nad STKP.  

Konštrukcia nástupišťa - železobetónové prefabrikáty tvaru ležatého „U“  z rektifikovateľných 

železobetónových konzolových dosiek s dĺžkou 80cm a povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby, zábradlie.  

V oblasti prístrešku pre cestujúcu  verejnosť požadujeme navrhnúť spevnenú plochu. 

V PD požadujeme riešiť aj odvodnenie koľaje v mieste nástupišťa. 

V PD požadujeme posúdiť, následne navrhnúť novú km polohu umiestnenia nástupišťa pri koľaji č. 1a 2, 

tak že nástupište by nebolo delené miestnou komunikáciou. Začiatok nástupišťa by bol v železničnom 

kilometri 138,860.  Koniec nástupišťa by bol v km 139,060.  

V PD požadujeme riešiť pri oboch koľajach osadenie nových tabúľ na označenie smeru trate so 

smerovými šípkami k najbližšiemu spádovému centru v oboch smeroch jazdy a označenie železničnej 

zastávky v zmysle TNŽ 736390. 

 

3.2.4 SO 04 Železničné priecestie 

V rámci projektovej dokumentácie požadujeme riešiť železničné priecestie v železničnom kilometri 

139,083, ktoré  križuje miestnu komunikáciu C-II Palárikovo –Nové Zámky. Šírka priecestia je 7,0 m a dĺžka je 

14,30m.  

Požadujeme navrhnúť celogumovú priecestnú konštrukciu typu STRAIL. Požadujeme riešiť železničné 

priecestie cez obe koľaje so sanáciou podvalového podložia  v oblasti železničného priecestia s odvodnením 

zemnej pláne. 

 



 

  
 

 

3.2.5 SO 05 Izolácia mostného objektu 

 V rámci vyhotovenia PD  požadujeme riešiť: 

-  izoláciu celej mostnej konštrukcie pod oboma koľajam 
- sanáciu krídiel (na konci mosta od N. Zámkov sa krídla vysúvajú a treba ich smerovo upraviť.) 
-  výmenu krytov dilatačných spár medzi jednotlivými nosníkmi  
- Opravu popraskaných betónových  časti mosta – rímsy, opory, piliere, nosníky, obnoviť  náter 

zábradlia, sanácia úložných prahov a oceľových ložísk. 
 

3.2.6 SO 06 Rekonštrukcia osvetlenia železničnej zastávky Ľudovítov 

Osvetlenie železničnej zastávky je po dobe životnosti a v prípade rekonštrukcie nástupíšť a oboch koľají  

je potrebná KR osvetlenia zastávky pri koľaji č. 1 a pri koľaji č.2. Osvetlenie železničnej zastávky požadujeme 

podľa povoľovacieho listu ŽSR: PL 02/12-E–typ T067RLH/FP s prislúchajúcou elektrovýstrojou (svietidlom 

s predĺženou životnosťou). K prírubovým stožiarom požadujeme dodať pružinové sklápacie zariadenie typu 

RLS168W pre maximálne zaťaženie podľa typu stožiara. Ovládania osvetlenie požadujeme realizovať 

fotobunkou s astronomickými hodinami s možnosťou diaľkového ovládania.   

 

3.2.7 SO 07 KR ukoľajnenia oceľových konštrukcií 

 Pri riešení ochranných opatrení pred dotykom živých a neživých častí trakčného vedenia je potrebné 

dodržať parametre zóny trolejového vedenia a pantografového zberača v zmysle STN EN 50 122-:2011; t.j. 

x= 4m, y= 2m, z= 2m /pri rozmere X zohľadniť kľukatosť/ a ukoľajniť všetky úplne alebo čiastočne vodivé 

konštrukcie a elektrické inštalácie v zóne trolejového vedenia a pantografového zberača, ktoré by sa mohli 

dostať pod napätie z trakčného vedenia v poruchovom stave.  

Ochranu pred dotykom živých častí riešiť vzdušnými vzdialenosťami.  

Ochranu pred dotykom neživých častí riešiť priamym spojením so zemou trakčnej siete cez prierazky.  

 

3.2.8 SO 08 Výmena výstroja dráhy 

V rámci vypracovania PD požadujeme riešiť: 

Osadenie nových staničníkov pri koľaji č. 1 a koľaji č. 2 – navrhnúť osadenie  na podpery trakčného vedenia. 

Požadujeme navrhnúť výmenu návestí 122 „Tabuľa pred zastávkou“, navrhnúť osadenie nových 

sklonovníkov, navrhnúť výmenu návestí 123  „Koniec nástupišťa“pri koľaji č. 1 a koľaji č.2. 

 

3.2.9 SO 09 Výrub drevín a porastu 

V rámci PD požadujeme vypracovať pasportizáciu drevín  a Dendrologické hodnotenie drevín  pri oboch 

koľajach podľa platnej vyhlášky MŽP SR. č. 24/2003 Z. z. o spoločenskom ohodnocovaní drevín. Zároveň 

porast, ktorý ohrozuje bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy navrhnúť na výrub. 

 

3.2.10 SO 10 KR trakčného vedenia na rýchlosť 160km/h 

Trakčné vedenie v danom úseku koľaje č. 1 a koľaje č. 2 navrhujeme riešiť podľa typovej zostavy „S“ 

platnej ku dňu spracovania PD, na rýchlosť 160 km/h, s max rozpätím TP 65 m pri uvažovaní s ľahkou 

námrazovou oblasťou a rýchlosťou vetra do 35m/s.vedenie riešiť ako plnokompenzované s použitím 

trolejového drôtu Cu 100 mm
2
, nosné lano Bz 50 mm

2
, prídavné lano Bz 50 mm

2
 v dĺžke 12 m, nástavok 

trolejového drôtu do kotvenia lano Bz 50 mm
2
, kotevné lano pevného bodu Bz 50 mm

2
. Napínacie 

ústrojenstvo riešiť samostatne pre nosné lano a trolejový drôt s prevodom 1:3 pri ťahovej sile 10kN. Výška 

trolejového drôtu, bočné vychýlenie a sklon trolejového drôtu pri výške zostavy trolejového vedenia 1500 mm 

v zmysle TNŽ 34 1540. 



 

  
 

Pre vešiaky použiť lano Cu 10 mm
2
 vo vyhotovení na vedenie prúdu tzv. prúdové vešiaky.  

Ako nosné stožiare požadujeme použiť predpäté stožiare typu PS, stožiar pevného bodu oceľové typu 

TBS. Na kotvenie zostáv trakčného vedenia použiť oceľové mrežové stožiare typu BP. Oceľové stožiare 

a konštrukcie použiť so základnou povrchovou úpravou metalizáciou.  

Nosné a stožiare pevného bodu osadiť do hĺbených hranolových základov a kotevné priehradové stožiare 

osadiť do hĺbených stupňových základov. 

Priečne umiestnenie trakčných podpier navrhnúť z vonkajšej strany koľají pre rýchlosť 160 km/h v zmysle 

TNŽ 34 1540. 

Izolátory použiť plastové pri dodržaní ustanovení normy STN EN 50 124-1:2003.   

3.2.12 SO 11 – Preložka a doplnenie optickej kabelizácie a rekonštrukcia VTO 

Pri rekonštrukcii štrkového lôžka je potrebné navrhnúť ochranu HDPE, prípadne navrhnúť preložku. 

Následne je potrené vybudovať nový betónový káblový žľab, do ktorého sa vložia všetky jestvujúce HDPE 

rúry. Do tretej rezervnej HDPE rúry zrealizovať zafúknutie nového 48 vláknového optického kábla 

s ukončením na optickom rozvádzači v ŽST. Pre potreby priecestného zabezpečovacieho zariadenia 

a napájacej stanice zrealizovať odbočenie do objektov s ukončením jedného optického vlákna na rozvádzači. 

Ostatné optické vlákna prevariť do priama.  

Rekonštrukcia VTO v kilometroch 143,441km- 3 ks; 142,461km – 2ks; 141,2 km – 2ks; 140,971 km – 1 

ks; 139,945 km – 2 ks; 139,083 km – 1 ks; 138,869 km – 2 ks; 138,6 km – 2ks; 137,56 km – 2 ks; 136,375 km 

– 2 ks. 

3.2.13 SO 12 Úprava a preložka káblov 6 kV 

V rámci stavby bude potrebné projektovou dokumentáciou riešiť prekládky, prípadne úpravy káblového 

vedenia 6 kV, či z dôvodu zmeny polohy umiestnenia návestidiel alebo kolízii na mostných konštrukciách na 

ktorých sa 6 kV kábel nachádza. Prekládku je  potrebné riešiť výmenou káblového vedenia  6kV od 

trafoskrine po ďalšiu TS. 

3.2.11 PS 01 – Úprava priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 139,083 

Vzhľadom na to, že  v medzistaničnom úseku ŽST Palárikovo – ŽST Nové Zámky sa  bude zvyšovať 

traťová rýchlosť na 140 km/hod , musí byť urobený nový výpočet dĺžky približovacích úsekov v zmysle normy 

STN P 34 2651. Ak budú terajšie  približovacie úseky nedostatočne dlhé, musia byť preložené spúšťacie styky 

pre uvedené priecestné zabezpečovacie zariadenie do nových km polôh. Nové PZZ vyprojektovať v zmysle 

STN P 34 2651, ako priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné s celými závorami 3. kategórie (PZS 

3Z),  ktoré bude vyhovovať pre traťovú rýchlosť 140 km/hod. (musí mať rameno závory v sklopenej polohe 

zablokované a musí sa kontrolovať jeho celistvosť), s úplnou väzbou na pohyb železničného vozidla v oblasti 

priecestia,  dávajúce informáciu o svojom prevádzkovom stave vodičovi ŽV, ktoré sa približuje k železničnému 

priecestiu. Informáciu o svojom prevádzkovom stave vodičovi ŽV realizovať prostredníctvom oddielových 

návestidiel UAB s návesťou 48 „Priecestné upozorňovadlo“. Prednostne ovládacie obvody pre aktivovanie 

výstrahy na priecestí realizovať pomocou počítačov osí (koľajové slučky - KS), vyhodnotenia prejazdu vlaku 

železničným priecestím bude realizované počítačmi osí (KS) s využitím smerových výstupov. Výstražníky PZZ 

je potrebné vybaviť vo vyhotovení s LED svietidlami. Od miesta  umiestnenia technológie  bude potrebné 

naprojektovať novú kabelizáciu k prvkom PZS. Je potrebné naprojektovať PZZ – elektronické s platným 

Povoľovacím listom, alebo schválenými Technickými podmienkami prípadne inou schválenou dokumentáciou 

GR ŽSR. Vnútorné zariadenie PZZ bude umiestnené v novom betónovom domčeku s bezpečnostnými 

dverami, ktorý má povoľovací list na ŽSR a bude umiestnený v blízkosti priecestia. Náhradné napájanie bude 

v zmysle STN P 34 2651 na dobu 8 hodín zaistené z vlastnej bez údržbovej akumulátorovej batérie. Nabíjacie 

zariadenie, ktoré bude použité na nabíjanie akumulátorovej batérie musí mať povoľovací list ŽSR. 

Technológia PZZ musí obsahovať záznamové a diagnostické zariadenie s napojením na vzdialené pracovisko 

zabezpečovacej techniky pomocou novej optickej kabelizácie.  PZZ musí byť doplnené o zariadenie GSM, 

ktoré bude slúžiť pre informovanie udržujúcich zamestnancov o závažných stavoch.  

4. Postup výstavby 

Súčasťou PD musí byť aj POV.  



 

  
 

PD bude podkladom pre výber zhotoviteľa a pre realizáciu stavby. V prípade potreby bude spracovateľ PD 

spolupracovať pri procese verejného obstarania na zhotoviteľa stavby. 

V priebehu realizácie bude spracovateľ PD vykonávať autorský dozor. 

Súčasťou PD musí byť vypracovaný technologický postup, etapizácia výstavby  s potrebou výluk. 

Od spracovateľa PD požadujeme zabezpečiť aj inžiniersku činnosť. 

B. Doklady 

C. Výkresová časť 

D. Prepočet 

Súčasťou vypracovanej PD musí byť aj ocenený a neocenený rozpočet stavby. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


