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ZMLUVA  O DIELO 
evidenčné číslo objednávateľa:  Z-................/6431/2022      evidenčné číslo zhotoviteľa:   6SDR220002 

 

o uskutočnení stavebných prác: „Cesta  I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota“ 

 

  
uzavretá podľa § 269 ods. 2. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“). 
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“) 

Čl. 1.   ZMLUVNÉ  STRANY 

 
1.1 Objednávateľ (Názov): Slovenská správa ciest    

Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

 rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a

telekomunikácií  SR ( právny nástupca je MDV SR ) zriaďovacou 

listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa 7. 12. 1995 v  znení neskorších 

zmien a doplnení 
 
Štatutárny orgán Ing. Ivan Rybárik,  generálny riaditeľ 
IČO 00 00 33 28 
DIČ 2021067785 
Bankové spojenie Štátna pokladnica 
IBAN SK4481800000007000135433 
Telefón +421 41 507 4612 
Fax +421 41 507 4626 (15) 
e-mail beata.bulejcikova@ssc.sk 
 
Osoby oprávnené rokovať: 

- vo veciach zmluvných: Ivan Rybárik – generálny riaditeľ 
 PhDr. Ivan Brečka, MBA – riaditeľ IVSC Žilina 
 Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová - právnik 
 Ing. Vladimír Kasaj -  ved. odd. verejného obstarávania 
 
- vo veciach technických: Ing. Stanislav Lališ- námestník ÚIP – príprava stavieb 
 Ing. Beata Murínová – príprava stavieb 
- vo veciach realizácie: Ing. Vladimír Veveričík – námestník ÚIV 
- stavebný dozor Ing. Marek Fusko, Ing. Vladimír Hudec  
- vo veciach ekonomických: Staneková Katarína 
- vo veciach kontroly kvality: Ing. Ružena Moravčíková, PhD. 

 (ďalej označovaný ako „ objednávateľ “)                                                   
 
1.2 Zhotoviteľ Združenie SMS-VIAKORP-Chocholná 
 
Vedúci člen SMS a.s. 
Sídlo Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica 
Právna forma akciová spoločnosť 
Štatutárny orgán Ing. Dalibor Novotný – predseda predstavenstva 
 Ing. Martin Krchnák – podpredseda predstavenstva    
 David Čáp, MBA – člen predstavenstva 
 JUDr. Barbora Lámerová - člen predstavenstva 
IČO 35 727 951 
DIČ 2020268173 
IČ DPH: SK2020268173 
Bankové spojenie Komeční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 
IBAN SK68 8100 0001 2319 2146 0217 
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Telefón +421 48 414 26 22 
Fax 
e-mail business@stavbymostov.sk 
 stavbymostov@stavbymostov.sk 
 
Člen VIAKORP, s.r.o. 
Sídlo Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen 
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným 
Štatutárny orgán Bc. Ján Bohovic – konateľ 
 
IČO: 50 228 455 
DIČ:                                                      2120221499 
IČ DPH:  SK2120221499 
 
Osoby oprávnené rokovať: 
- vo veciach zmluvných Ing. Dalibor Novotný, riaditeľ 
- vo veciach technických David Čáp, MBA, výrobný riaditeľ 
- vo veciach realizačných David Čáp, MBA, výrobný riaditeľ 
 SMS a.s. 
 Telefón: +421 918 681 362 
 david.cap@stavbymostov.sk 
  
 Bc. Ján Bohovic, výrobný riaditeľ 
 Telefón: +421 908 774 162  
 viakorp@viakorp.sk 

(ďalej označovaný ako „ zhotoviteľ “)  (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“) 

 
Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán: 

Zamestnanci zhotoviteľa 
Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú 
vykonávať funkcie určené podľa tohto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom. 
Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných 
síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník ihneď opustí stavenisko a že 
nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby. 
Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb 
uvedených v identifikačných údajoch sú: 

Titul, meno, priezvisko funkcia zastúpenie v rámci realizácie diela 
 

Bc. Ján Bohovic 
Vedúci stavby 
 

 
 

Ing. František Kaššai Zástupca vedúceho stavby 
 
 

Zamestnanci objednávateľa: 
 

Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem 
osôb uvedených v identifikačných údajoch sú: 

 

Titul, meno, priezvisko funkcia zastúpenie v rámci realizácie diela 
 

 Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová právnik 
 
 

Ing. Ružena Moravčíková, PhD. Vedúca odd. OKKaS 
Ing. Lukáš Krkoška, PhD. 
Ing. Pavol Muráň 

Ing. Jana Štoderová Geodet ÚIP  

Ing. Beáta Murínová 
Útvar investičnej 
oddelenie prípravy 
 ( ÚIP) 

 

Ing. Stanislav Lališ Námestník ÚIP  
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Ing. Vladimír Veveričík Námestník ÚIV 
 
 

Ing. Marek Fusko 
Ing. Vladimír Hudec 

Stavebný dozor 
 

 

 
PREAMBULA 

 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní). 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup nadlimitnej verejnej súťaže. 

Čl. 2.   PREDMET  A  PODSTATNÉ  NÁLEŽITOSTI  ZMLUVY 

 

2.1 Predmet zmluvy: „Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota“ 
uskutočnenie stavebných prác. 

 
 

2.1.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo 

„Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota “ 
 

(ďalej len „dielo“) na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu podľa dokumentov, ktoré tvoria 
súčasť tejto zmluvy a predloženej ponuky a bez akýchkoľvek vád a nedorobkov diela. 

 
2.1.2 Členenie stavby je podľa klasifikácie produkcie 45, ktorý je uvedený v projektovej dokumentácií a vo 

Výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
 Záväznými podkladmi k vykonaniu diela sú: záväzne dokumenty podľa SP.  

2.2  Čas plnenia: 

2.2.1  Začatie realizácie diela: (termín začatia stavby je dňom odovzdania staveniska 
zhotoviteľovi stavby. 

 

2.2.2  Lehota výstavby: 608 dní (20 mesiacov) mimo zimné obdobie,  

  max. 31.12.2023  
2.2.3 Odovzdanie staveniska:  do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy  
 

2.3 Cena diela: 

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Cena za zhotovenie je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej 
ponuky poskytovateľa , ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu  tejto zmluvy. Cena je uvedená v eurách. 
 
Cena bez DPH  13 785 882,58 eur 
Cena DPH  2 757 176,51 eur 
Cena celkom  16 543 059,09 eur 

 
2.3.2 Zmluvná cena diela: Slovom: šestnásťmiliónovpäťstoštyridsaťtritisícpäťdesiatdeväť deväť centov 
 
2.3.3  Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ 

sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. 
DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami 
a nariadeniami. 

 
2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro. 
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Čl. 3.   OSOBITNÉ  UJEDNANIA 

 
3.1 
Dokumenty uvedené pod písmenom b) až k) tohto bodu majú nasledovné poradie záväznosti:  

a) zmluva o dielo  

b) Oznámenie o prijatí ponuky 

c) Ponukový list (formulár č. 1) 

d) Osobitné podmienky 

e) Všeobecné podmienky 

f) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne  

g) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné  
h) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy (zväzok 5)  
i) Cena prác /ocenený súpis položiek (zväzok 4) 
j) Doklady 
k) Odpovede na žiadosti o vysvetlenie 
 
3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý 

upravujú. 
3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na  tretiu 

osobu.  
3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy 
bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.  

3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči 
objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy 
voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa 
dojednáva na dobu neurčitú.  

 Čl. 4. SUBDODÁVATELIA 

 
4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo subdodávatelia (podľa Formulára č. 4 

v pokynoch pre uchádzačov): 
 
4.2 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u 

neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie 
uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má 
subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy. 

 
4.3 Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ľov podľa bodu 4.1., resp. ich 

doplnenie dodatkom k zmluve a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto 
zmluvy. 

 
4.4 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm.b) ZVO, objednávateľ 

písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do 
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak nie je určená dlhšia lehota. 

 
4.5  Ustanoveniami bodov 4.1 až 4.4 nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za plnenie zmluvy 

 predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ak nie je v tomto článku uvedené inak. 
 
4.6 Pri každej zmene subdodávateľov sa budú uzatvárať dodatky k zmluve! 

Čl. 5 KĽÚČOVÍ ODBORNÍCI 

5.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo kľúčoví odborníci (formulár č.8) 
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5.2 V prípade zmeny kľúčových odborníkov sa budú uzatvárať dodatky ZoD. Kľúčový odborník musí spĺňať 
pôvodné podmienky účasti kľúčového odborníka. 

Čl. 6. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA 

 
6.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania iba po splnení § 18 

ZVO.  
  
6.2 Zmena zmluvy musí byť písomná. 
 

Čl. 7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

  
7.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade s § 19 ZVO. 
 
7.2  Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy 

ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO 
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

 
Čl. 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
8.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
  
8.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.  
 
8.3 Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto 

 zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.  

 

8.4  Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi 
účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa 
zhotoviteľ zaväzuje doporučene doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení 
v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia. 

 

8.5  Súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha sú doklady preukazujúce zabezpečenie dodávky asfaltových 
zmesí podľa TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi. Dokladmi sa rozumie zmluvné zabezpečenie (Zmluva 
o dodávke, Zmluva o budúcej zmluve), doklad o vlastníctve – ak uchádzač je vlastníkom obaľovacej 
súpravy umiestnenej v limitovanej vzdialenosti od stavby, prípadne iný relevantný preukazný doklad, 
ktorým vie uchádzač preukázať zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí. 

 
8.6  Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom 

rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany 
dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený 
príslušným súdom Slovenskej republiky. 

 
8.7  Povinnosťou dodávateľa/zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s 

dodávanými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

 
8.8  Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa 

po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo. 
 
8.9  Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, 

objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.  
 
8.10  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť' nadobudne 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s 
povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
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o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dielo v registri 
partnerov verejného sektora. 

  
8.11  Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, 

túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia  zmluvných strán sú 
oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.  

  
 Dátum: ........................ Dátum: ........................  
 Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:  
 
 
 
 
 
 .................................................. ................................................  
 Ing. Ivan Rybárik Ing. Dalibor Novotný 
 generálny riaditeľ  predseda predstavenstva 
 
 
 
  ...........................................  
  Ing. Martin Krchnák 
  podpredseda predstavenstva 
  
 
Prílohy:  
 1. Výkaz výmer 

2. Zoznam subdodávateľov (Formulár č. 4) 
3. Zoznam kľúčových odborníkov (Formulár č.8) 
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

 

Ako Všeobecné podmienky platia : 

Zmluvné podmienky na výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom 
(„červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), 
slovenský preklad, SACE 2008. 
  

 Osobitné podmienky 
 
 
Zmluvné podmienky zahrňujú „Všeobecné podmienky“, ktoré tvoria časť „Podmienok zmluvy pre výstavbu“, 
prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov – FIDIC, slovenský preklad 
SACE 2008 a nasledujúce „Osobitné podmienky“, ktoré obsahujú úpravy a doplnenia Všeobecných 
zmluvných podmienok. 
 

1. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

1.1.1.1 Zmluva 
Na konci podčlánku sa vynechajú slová „alebo v Oznámení o prijatí ponuky“. 
1.1.1.2 Zmluva o dielo 
V podčlánku sa vynechajú slová „(pokiaľ existuje)“. 
1.1.1.3 Oznámenie o prijatí ponuky 
Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom: 
„„Oznámenie o prijatí ponuky“ znamená písomné oznámenie uchádzačovi, ktorý predložil najvýhodnejšiu 
ponuku, že táto ponuka bola prijatá za podmienky že bude uzatvorená Zmluva o dielo oboma stranami.“ 
1.1.1.5 Technicko-kvalitatívne podmienky 
Na konci podčlánku pridať nasledujúcu vetu: 
„Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) zahrňujú Všeobecné TKP vydané MDVRR SR (právny nástupca 
MDPT SR) a Slovenskou správou ciest Bratislava a  TP (Technické predpisy)  a KL (katalógové listy) platné v 
deň tzv. „základného dátumu“, tak ako sú upravené/doplnené „Zvláštnymi TKP“, vypracovanými pre túto 
stavbu.“  
1.1.2.4 Stavebný dozor 
Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci text : 
„Ak je kdekoľvek v Zmluve o dielo a jej neoddeliteľných súčastiach uvedené pomenovanie „Technický dozor“, 
„Stavebný dozor“ resp. „Stavebno – technický dozor“, vždy to znamená osobu, menovanú v Prílohe k ponuke, 
stanovenú objednávateľom na to, aby konala ako stavebný dozor pre účely zmluvy alebo inú osobu určenú 
podľa potreby objednávateľom a ohlásenú zhotoviteľovi podľa podčlánku 3.4 (Výmena stavebného dozora).“ 
Dopĺňa sa podčlánok: 
„1.1.2.11 Koordinátor bezpečnosti 
Koordinátor bezpečnosti je fyzická osoba poverená objednávateľom, uvedená v zmluve, ktorá zabezpečuje 
kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na stavenisku zhotoviteľom stavby v súlade s Nariadením vlády SR 
č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.“  
Dopĺňa sa podčlánok: 
„1.1.2.12 Zodpovedný projektant 
Zodpovedný projektant je fyzická osoba poverená objednávateľom na vykonávanie činnosti autorského 
dozoru na stavbe na základe Zmluvy na poskytnutie služby uzavretej s objednávateľom.“ 
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Dopĺňa sa podčlánok:  
„1.1.3.10 Lehota na oznámenie vád 
Lehota na oznámenie vád je doba uvedená v Prílohe k ponuke, počas ktorej je zhotoviteľ povinný v primeranej 
lehote odstrániť vady diela, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela objednávateľom. Lehota na oznámenie vád 
začína plynúť od dátumu prevzatia diela alebo jeho časti podľa podčlánku 10.1 (Preberanie diela a sekcií). 
Objednávateľ je oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady bez 
zbytočného odkladu.“ 
Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedá účelu požadovanému v 
Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotovený v súlade so všeobecne záväznými Právnymi predpismi a 
technickými predpismi a technickými normami účinnými na území Slovenskej republiky. 
 
Záručná doba sa vzťahuje aj na Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, 
aby sa užívali po kratšiu dobu ako je Záručná doba. Zhotoviteľ poskytne na Technologické zariadenia a 
Materiály, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu rovnakú záruku ako na celé Dielo. Zhotoviteľ je 
povinný počas plynutia Záručnej doby dodať, vymeniť, resp. nahradiť akékoľvek Technologické zariadenia a 
Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je dĺžka Záručnej doby.“ 
1.1.6.5 Právne predpisy 
Text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom: 
„„Právne predpisy“ znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne predpisy publikované 
v Zbierke zákonov SR, ako aj nariadenia a smernice vydávané orgánmi ES / EÚ.“ 
1.1.6.7 Stavenisko 
Text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom : 
„„Stavenisko“ znamená miesta odovzdané zhotoviteľovi objednávateľom, kde majú byť vykonané práce a 
iné miesta stanovené v Zmluve ako súčasť staveniska.“ 
1.3 Komunikácia 
Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom : 
„Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby diela sa zapisujú prednostne do stavebného denníka, ktorého vedenie 
(zhotoviteľom), náležitosti, podrobnosti vedenia a využitie sú upravené zvláštnym predpisom“.  
V odstavci (a) podčlánku 1.3 pod „zaslaná poštou“ sa rozumie „doporučene“. 
1.5 Poradie záväznosti dokumentov 
Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom : 
„Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chápať ako vzájomne sa vysvetľujúce. Pre účely interpretácie bude 
poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledujúce: 
 

a) zmluva o dielo  

b) Oznámenie o prijatí ponuky  

c) Ponukový list (formulár č. 1) 

d) Osobitné podmienky 

e)  Všeobecné podmienky 

f) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne  

g) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné  
h) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy (zväzok 5)  
i) Cena prác /ocenený súpis položiek (zväzok 4) 
j) Doklady 
k) Odpovede na žiadosti o vysvetlenie 

Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, stavebný dozor je povinný vydať 
zhotoviteľovi akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn.“ 
1.6 Zmluva o dielo 
V podčlánku sa ruší prvá veta a nahrádza sa nasledujúcim textom: 
„Strany uzatvoria Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk“. 
1.7 Postúpenie zmluvy 
Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom : 
„Vyššie uvedený súhlas druhej strany nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti stanovenej 
v zmluve.“ 
1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie 
Na konci tretieho odstavca pridať nasledujúci text: 
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„Výkresy (Projektová dokumentácia) a všetky doklady týkajúce sa stavby alebo jej zmeny, či už                        v 
origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii príslušným orgánom pre výkon štátneho stavebného dohľadu. K 
dispozícii bude tiež stavebný denník vedený zhotoviteľom podľa zvláštnych predpisov, do ktorého je orgán 
štátneho stavebného dohľadu oprávnený robiť záznamy“. 
1.9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov 
Podčlánok sa dopĺňa o nasledujúci prvý odstavec: 

„Stavebný dozor je povinný dať svoje pripomienky a/alebo námietky týkajúce sa výkresov, dokumentácie a 
iných údajov predložených zhotoviteľom, alebo vydať svoj súhlas s týmito materiálmi najneskôr do 14 dní od 
ich predloženia“. 
1.12 Dôverné podrobnosti 
Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci odstavec: „Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako 
so súkromnými a dôvernými, s výnimkou toho, čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre 
súlad s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť 
akékoľvek podrobnosti o diele v žiadnom obchodnom ani technickom časopise ani inde bez predchádzajúceho 
súhlasu objednávateľa“. 
 
1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť 
V podčlánku sa ruší text pod bodom (c) a nahrádza sa nasledujúcim textom : 
„Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa“. 

2. OBJEDNÁVATEĽ 

2.2 Povolenia, licencie a schválenia 
Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci text: 
„Ak to bude potrebné, zhotoviteľ bude zodpovedný za preklad týchto dokumentov do slovenského jazyka“. 
2.4 Finančné zabezpečenie objednávateľa 
Za prvú vetu podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text: 
„Za dostatočný dôkaz o vykonaných finančných opatreniach objednávateľa sa považuje zaradenie stavby do 
schváleného plánu stavieb financovaných zo štátneho rozpočtu. U spolufinancovaných stavieb sa za 
dostatočný dôkaz o vykonaných finančných opatreniach objednávateľa považuje podpísaná Zmluva 
o poskytnutí NFP, resp. schválená žiadosť o NFP.“ 

3. STAVEBNÝ  DOZOR  

3.1 Povinnosti a právomoc stavebného dozoru 
Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci odstavec: 
„Stavebný dozor ktorúkoľvek z činností podľa nasledujúcich podčlánkov týchto zmluvných podmienok: 
(a) podčlánok 8.8   - „Prerušenie prác“, 
(b) podčlánok 8.11 - „Predĺžené prerušenie“  
(c) podčlánok 12.3 - „Oceňovanie“, 
(d) podčlánok 13.1 - „Právo na zmenu“, 
(e) podčlánok 13.7 - „Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien“, 
(f) podčlánok 13.8 - „Úpravy v dôsledku zmien Nákladov“, 
(g) podčlánok 20.1 - „Nároky zhotoviteľa“, 
(h) podčlánok  4.4  - „Podzhotovitelia“ 
(i)  podčlánok 18.1 – „Všeobecné požiadavky na poistenie“ 

môže vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru stavebného dozora sa 
vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo diela, prípadne priľahlého majetku, stavebný 
dozor môže, avšak bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti zhotoviteľa, 
nariadiť zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru stavebného 
dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. 

Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn stavebného dozoru dodržať napriek absencii súhlasu od objednávateľa. 
Stavebný dozor (na základe predložených dokladov od zhotoviteľa stavby) po vydaní takéhoto pokynu predloží 
objednávateľovi stavby návrh (Zmenu technického riešenia) v súlade s vydaným pokynom. Návrh bude po 
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odsúhlasení objednávateľom stavby podkladom pre podpis dodatku k zmluve o dielo, vyplývajúci z pokynu 
stavebného dozoru , v súlade s podčlánkom 12.3.“ 
3.3 Pokyny stavebného dozoru 
Text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom : 
„Stavebný dozor môže (kedykoľvek), ale len po predchádzajúcom súhlase objednávateľa stavby, vydať 
zhotoviteľovi pokyny a dodatočné, alebo upravené/pozmenené výkresy, ktoré môžu byť potrebné pre 
realizáciu stavebného diela a odstránenie akýchkoľvek vád, všetko v súlade so Zmluvou. 

Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba od stavebného dozoru, na ktorého boli delegované príslušné právomoci 
podľa tohto podčlánku. Ak nejaký pokyn predstavuje zmenu, musí sa posudzovať podľa článku 13 (Zmeny a 
úpravy). 

Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané stavebným dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou.  
Pokyn k zmene a pokyn na predloženie návrhu, vydaný stavebným dozorom pre  zhotoviteľa stavby, musí byť 
v písomnej podobe. Pokyn k zmene a výzva na predloženie návrhu musia byť podpísané oprávneným 
zástupcom stavebného dozoru a súčasne oprávneným zástupcom objednávateľa.” 
V prípade, že sa stavebno-technický dozor nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže 
zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác  bude 
náklady na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce boli zrealizované 
v súlade s technicko-kvalitatívnymi  podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na 
dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú 
považované za prípad  odškodnenia. 
V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať 
dôsledky z porušenia tejto podmienky a to: 

a) ak sa dodatočne preukáže, že počiatočná skúška typu je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. 
zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný nahradiť tieto 
vyhovujúcimi materiálmi, náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ. 

b) ak sa dodatočne preukáže, že počiatočná skúška typu je vyhovujúca zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu. 
Počet, druh a rozsah skúšok bude uvedený v kontrolno skúšobnom pláne stavby. 

 

 
Dopĺňa sa podčlánok 3.6 : 
„3.6 Pracovné rokovania manažmentu stavby 
Pracovné rokovania manažmentu stavby sa musia konať v pravidelných intervaloch, zvyčajne raz mesačne, 
resp. podľa potreby. 

Týchto porád sú povinní zúčastňovať sa : 
predstaviteľ zhotoviteľa, stavebný dozor stavby, zodpovedný projektant a objednávateľ.  
Zmyslom pracovných rokovaní manažmentu stavby je koordinovať práce so zhotoviteľom stavby, 
zaznamenávať časový postup vo vzťahu k harmonogramu prác, preskúmať prípravu následných prác a 
zaznamenávať uzatvorené dohody.  
Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu pracovných rokovaní manažmentu stavby a dodať kópiu 
zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom vrátane objednávateľa. 
V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto zodpovednosti 
musia byť v súlade so Zmluvou. 
Všetky záznamy z takýchto porád, alebo ich časť, podpísané (potvrdené) stavebným dozorom alebo 
objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných 
záležitostiach, ale nemôžu nahradiť žiadnu podmienku v zmysle Zmluvy na žiadosť o schválenie, schválenia, 
pokyny alebo rozhodnutia, ktoré majú byť predložené v písomnej forme. 
Kontrolné dni stavby za účasti predstaviteľov zhotoviteľa, stavebného dozora, objednávateľa ako aj orgánov 
štátnej správy, samosprávy a dotknutých účastníkov výstavby zvoláva objednávateľ podľa potreby, spravidla 
raz za štvrťrok. Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu kontrolných dní stavby a dodať kópiu zápisu 
z rokovania všetkým jeho účastníkom vrátane objednávateľa. 
V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto zodpovednosti 
musia byť v súlade so Zmluvou.“ 
 



  
IVSC ŽILINA       

ZMLUVA  „Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota “ 

                                                                      11 / 32                                                                                              

 

4. ZHOTOVITEĽ 

4.1 Všeobecné povinnosti zhotoviteľa 
Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci text : 
„Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak 
v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela. 
Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na jestvujúcich objektoch, stavbách,  
materiáloch alebo zariadeniach z dôvodu jeho činnosti resp. činnosti ktoréhokoľvek  z  jeho  subdodávateľov. 
Zhotoviteľ opraví resp. uvedie do pôvodného stavu každý poškodený objekt,  stavbu, materiál alebo zariadenie 
ku spokojnosti technického dozoru, resp. vlastníka dotknutého objektu a to bez akýchkoľvek ďalších  nákladov 
pre objednávateľa. 
Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť vykonanie predbežného archeologického výskumu v súlade 
s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu a to prostredníctvom subdodávateľa, ktorý má oprávnenie na 
výkon takejto činnosti (ak je požiadavka na vykonanie Archeologického prieskumu uvedená v prílohe 
k ponuke).  
Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené na mestských komunikáciách, cestách,  
železničných tratiach, obrubníkoch, chodníkoch, diaľniciach, krajniciach, cestných priekopách, násypových  
častiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom resp. súkromnom  majetku, ktoré môžu 
vzniknúť pri preprave zariadenia, materiálu resp. pracovníkov na alebo zo stavby, alebo pri akejkoľvek činnosti 
zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela.  
Zhotoviteľ prijme vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí 
preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodeniu jestvujúcich objektov 
všade tam, kde majú byť zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého charakteru v ich 
blízkosti. 
V prípade, že stavebné práce sú vykonávané v blízkosti budov, alebo okolo týchto budov bude premávka 
stavebných mechanizmov zhotoviteľa, zaistí zhotoviteľ stavby na vlastný náklad „overenie  stavebno - 
technického stavu“ (so zdokumentovaním prípadných poškodení objektov pred zahájením prác) dotknutých 
objektov, resp. objektov, ktoré by stavebnou činnosťou zhotoviteľa mohli byť dotknuté. Uvedené opatrenie je 
povinný zhotoviteľ stavby zabezpečiť pred zahájením stavebných prác, pričom táto dokumentácia pôvodného 
stavu týchto objektov bude slúžiť ako doklad k prípadnému riešeniu nárokov majiteľov budov, uplatňujúcich si 
nárok na náhradu škody, spôsobenej výstavbou. Náhradu škôd spôsobených výstavbou a uplatňovaných zo 
strany majiteľov nehnuteľností  znáša zhotoviteľ stavby na svoje náklady v plnom rozsahu. Nevykonanie 
„Overenia stavebno technického stavu“ dotknutých objektov nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za škody a 
prípadné nároky vlastníkov dotknutých nehnuteľností.  
Zhotoviteľ zabezpečí, aby počas vykonávania stavebných prác nedošlo k obmedzeniu užívateľských práv na 
stavbou dotknutých pozemkoch a v prípade nutnosti vybuduje provizórne vjazdy a napojenia všetkých 
účastníkov dotknutých výstavbou diela. Uvedené vjazdy a napojenia budú zahrnuté v režijných nákladoch 
zhotoviteľa stavby. 
Zhotoviteľ stavby je povinný pri realizácii preložky inžinierskych sietí (plynárenské zariadenia, 
elekroenergetické zariadenia, elektronické komunikačné siete, vodovody a kanalizácie – ďalej len „preložka“) 
rešpektovať podmienky vlastníka dotknutého zariadenia, ktoré sú uvedené v záväznom stanovisku k projektu 
preložky. Zároveň je zhotoviteľ stavby povinný v plnom rozsahu splniť podmienky vlastníka preložky, ktoré sú 
uvedené v dohode, resp. „zmluve o podmienkach realizácie preložky“ uzavretej medzi objednávateľom stavby 
(stavebníkom) a vlastníkom (resp. správcom) prekladaného zariadenia.  
„Dohoda, resp. Zmluva o podmienkach realizácie preložky“ uzavretá medzi objednávateľom stavby 
(stavebníkom) a vlastníkom prekladaného zariadenia, sa po jej doručení zhotoviteľovi stáva nedeliteľnou 
súčasťou Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác. Zodpovednosť za plnenie povinností stavebníka 
v súvislosti s preložkou zariadenia je po jej doručení zhotoviteľovi stavby v plnom rozsahu prenesená na 
zhotoviteľa stavby. 
V prípade nerešpektovania podmienok zmluvy a v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej pre 
stavebníka zo „Zmluvy o podmienkach preložky“, znáša „Zhotoviteľ“ plnú výšku zmluvnej pokuty vyrúbenej 
„objednávateľovi“ zo strany vlastníka prekladaného zariadenia ako aj náhrady škôd v súvislosti s realizáciou 
preložky.   
V prípade, že súčasťou stavebných prác sú aj NN prípojky, resp. iné elektroenergetické zariadenia, ktorých 
realizácia si vyžaduje zriadenie nového odberného miesta, je zhotoviteľ stavby povinný : 

- Požiadať distribútora elektrickej energie (VS-D) o zriadenie nového odberného miesta 
- Prerokovať a odsúhlasiť s VS-D projektovú dokumentáciu elektroenergetického zariadenia 
- Zabezpečiť osadenie meračov elektrickej energie do nového odberného miesta 
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- Uvedené opatrenie je zhotoviteľ povinný zabezpečiť do termínu preberacieho konania príslušného 
stavebného objektu.“ 

- Stavba je spolufinancovaná z prostriedkov EÚ – Operačný program integrovaná infraštruktúra. 
-  
- Dopĺňa sa podčlánok 

-  4.1.a Povinnosti Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom 
- Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom a 

Dodávateľom Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný každý kalendárny štvrťrok (vždy do 10. kalendárneho 
dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka) predkladať Objednávateľovi čestné prehlásenie 
podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči 
Podzhotoviteľom a Dodávateľom Zhotoviteľa za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia 
čestného prehlásenia sú Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného prehlásenia 
podľa tohto odseku bude kópia potvrdenia banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku Zhotoviteľovi 
(Banková platobná záruka) o rozsahu čerpania všetkých Zhotoviteľovi vystavených Bankových 
platobných záruk, a to ku dňu vystavenia uvedeného potvrdenia. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac 
právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej 
subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto odseku bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich 
ku každému účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa zvlášť. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží 
čestné prehlásenie podľa tohto odseku alebo sa preukáže nepravdivosť údajov v ňom uvedených, 
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desať 
tisíc EUR) za každé porušenie povinnosti podľa tohto odseku. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv 
na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na 
základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla 
Zhotoviteľa.“ 
 

 4.2 Zábezpeka na vykonanie prác 
V druhom odstavci predmetného podčlánku sa text : 
„...do 28 dní po obdržaní Oznámenia o prijatí ponuky...“  
 
nahrádza textom  
„... do 28 dní po nadobudnutí účinnosti  Zmluvy o dielo...“ 
 
Dopĺňa sa podčlánok: 
„4.2.1 Zábezpeka na odstránenie vád v záručnej dobe 
Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) Zábezpeku na odstránenie vád v záručnej dobe v čiastke 
a menách uvedených v Prílohe k ponuke. Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že zábezpeka na odstránenie vád 
v záručnej dobe bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ neodstráni všetky vady diela oznámené 
objednávateľom v záručnej dobe. 
Zábezpeku na odstránenie vád v záručnej dobe musí vydať subjekt schválený objednávateľom a musí mať 
formu podľa vzoru priloženého v ponuke, alebo inú formu schválenú objednávateľom. Zábezpeku na 
odstránenie vád je zhotoviteľ povinný predložiť po preberacom konaní stavby (resp. posledného stavebného 
objektu) najneskôr však pred vydaním potvrdenia konečnej faktúry.“ 
4.3 Predstaviteľ zhotoviteľa 
V podčlánku sa ruší posledný odstavec a nahrádza sa nasledujúcim textom: 
„Zrušiť menovanie „Predstaviteľa zhotoviteľa“ a vymenovanie náhrady môže zhotoviteľ len na základe súhlasu 
objednávateľa stavby. Stavebný dozor na základe predložených dokladov k žiadosti o náhradu predstaviteľa 
zhotoviteľa predloží do siedmich pracovných dní svoje stanovisko k žiadosti zhotoviteľa na zmenu. Akékoľvek 
zmeny „Predstaviteľa zhotoviteľa“ je možné len na základe písomného súhlasu objednávateľa. 
 
„Predstaviteľ zhotoviteľa“ (vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby) musí mať doklad o odbornej 
spôsobilosti podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním „inžinierske stavby – dopravné 
stavby“, alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla zhotoviteľa. 

Ak zhotoviteľ stavby nemá sídlo v Slovenskej republike, má možnosť overiť si platnosť zahraničných 
certifikátov na území SR. Informácie o postupe verifikácie sú zverejnené na web stránke http://www.sksi.sk 
(stránka je aj v anglickej mutácii). Predloženie potvrdenia o platnosti zahraničných certifikátov na území SR je 

http://www.sksi.sk/
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zhotoviteľ stavby povinný predložiť v termíne do 90 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. 
Nepredloženie požadovaných potvrdení v stanovenom termíne je podstatným porušením Zmluvy o dielo.“ 
Ak Zhotoviteľ požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo požadovanými relevantnými 
odbornými skúsenosťami, najmä podľa §34, ods. 1., písmeno g) Zákona o verejnom obstarávaní preukazoval 
kapacitami inej osoby, táto musí reálne vykonávať stavebné práce alebo služby na predmetnej zákazke. V 
prípade, ak Zhotoviteľ uvedenú podmienku nedodrží vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desať tisíc EUR). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie 
povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej 
faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto 
faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ 

 
4.4 Podzhotovitelia (Subdodávatelia) 
Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 
„Zhotoviteľ nesmie zadať podzhotoviteľom ( subdodávateľom) vyhotovenie celého stavebného diela. 
Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého subdodávateľa, jeho splnomocnencov alebo 
zamestnancov tak, ako keby išlo o konanie alebo chyby samotného zhotoviteľa. Pokiaľ nie je v zvláštnych 
podmienkach uvedené inak: 

(a) zhotoviteľ môže zadať časť stavby na zhotovenie subdodávateľovi  len po predchádzajúcom 
písomnom súhlase objednávateľa  

(b) zhotoviteľ je povinný oznámiť stavebnému dozoru predpokladaný dátum začatia každej práce 
subdodávateľa najmenej 28 dní dopredu a rovnako tak aj začatie takejto práce na stavenisku; 

 
Ak to v Zmluve nie je uvedené inak, môže zhotoviteľ zadať časť stavby na zhotovenie subdodávateľovi len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. K žiadosti o odsúhlasenie subdodávateľa je zhotoviteľ 
stavby povinný predložiť nasledovné doklady : 
1. zoznam realizovaných prác 
2. doklad o oprávnení uskutočňovať predmetné stavebné práce 
3. doklad o odbornej spôsobilosti na výkon prác  
4. čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 

Zákona o verejnom obstarávaní. 

Za subdodávateľa stavebných prác sa nepovažuje : 
-  prenájom strojov a zariadení 
-  prenájom pracovnej sily 
-  dodávka materiálov“ 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa, obsahovala 
nasledovné ustanovenia: 
 - predmet subdodávky 
- cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny 
- záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa, že v prípade  nezaplatenia 

splatnej odmeny Zhotoviteľom ani v nasledujúcom fakturačnom období po období vzniknutého nároku, 
vzniká Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa, právo uplatniť si nárok na úhradu nezaplatenej odmeny 
v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Bankovej platobnej záruky; uvedené sa nevyžaduje v prípade, ak 
konkrétny Podzhotoviteľ, Dodávateľ Zhotoviteľa písomne prehlási, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči 
Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky nevyžaduje. 

 
Dopĺňa sa podčlánok 
4.4.a Banková platobná záruka 
„Zhotoviteľ je povinný získať (na svojej náklady) Bankovú platobnú záruku v čiastke a v menách uvedených v 
Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento 
podčlánok nebude platiť. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom Bankovej platobnej záruky plnenie svojich finančných 
záväzkov voči všetkým Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa s výnimkou Podzhotoviteľov, Dodávateľov 
Zhotoviteľa, ktorí písomne prehlásili, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom 
Bankovej platobnej záruky nevyžadujú. Na každého Podzhotoviteľa, resp. Dodávateľa Zhotoviteľa musí byť 
vystavená samostatná Banková platobná záruka. 
Poskytnutie Bankovej platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Banková platobná záruka (ďalej aj len „BPZ“) musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike 
alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V BPZ musí banka písomne vyhlásiť, že 
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neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa 
uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí sumu, 
uvedenú v Prílohe k ponuke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje splatné finančné záväzky zo zmluvy s 
Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za 
účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzok Zhotoviteľa 
získať Bankovú platobnú záruku podľa ustanovení tohto podčlánku sa vzťahuje na každého jednotlivého 
účastníka Zmluvy na strane Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa v priamom 
zmluvnom vzťahu k účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa. 
V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ nezabezpečil svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom, 
Dodávateľom Zhotoviteľa, prostredníctvom BPZ v súlade s týmto podčlánkom, Objednávateľ má nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti 
Zhotoviteľa. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto 
podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. 

 
4.7 Vytyčovanie 
Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci text : 
„V prípade, že súčasťou stavebného diela sú aj stavebné objekty, ktoré si vyžadujú vyššiu triedu presnosti 
bodov vytyčovacej siete a pevné zaistenie ich polohy (pevné zaisťovacie body – pre vytýčenie, realizáciu 
a sledovanie posunov a deformácií mostných objektov, ...) je povinnosťou zhotoviteľa práce súvisiace 
s vytýčením a stabilizáciou pevných bodov zabezpečiť pred zahájením prác na týchto objektoch, a to na 
vlastné náklady. Povinnosťou zhotoviteľa stavby je overiť si prostredníctvom svojho zodpovedného geodeta 
správnosť a presnosť vytyčovacej siete, prípadné dodatočné doplnenie bodov vytyčovacej siete podľa potrieb 
zhotoviteľa stavby ako aj zabezpečenie potrebnej korektúry a opravy bodov vytyčovacej siete stavby.“  
4.8 Bezpečnostné postupy 
Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci pododstavec: 
„(f)  práce na stavenisku vykonávať v súlade s plánom BOZP“ 
4.14 Zamedzenie prekážkam 
Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci pododstavec: 
„V prípade nutnosti obmedzenia prístupu resp. akéhokoľvek obmedzenia používania ciest a chodníkov v 
súvislosti s realizáciou zákazky, zhotoviteľ je povinný (ak je to technicky možné) na vlastné náklady zabezpečiť 
náhradné komunikácie, prístupy, resp. chodníky pre peších, vrátane ich údržby po celú dobu ich využívania 
v rámci stavby.“ 
Cieľom projektu je rekonštrukcia mostných objektov a zlepšenie stavebno - technického stavu mostov. V 
súlade s Projektovou dokumentáciou stavby ako aj v súlade s opisom stavebných prác je návrh rekonštrukcie 
mostných objektov zabezpečovaný za čiastočnej uzávierky štátnej cesty I. triedy v polovičnom prejazdnom 
profile štátnej cesty. 
V prípade, že kvôli modernizácii konkrétneho mostu bude nutné využívať dočasné obchádzkové trasy v dĺžke 
viac ako 5 km (v prípade zmeny technologického postupu rekonštrukcie mosta Zhotoviteľom stavby, resp. v 
prípade mimoriadnych okolností na stavenisku stavby spôsobených činnosťou Zhotoviteľa), bude súčasťou 
projektu aj vybudovanie dočasného premostenia z ľahkej konštrukcie umožňujúceho prejazd osobných áut, 
autobusov, kamiónovej dopravy do 40t a vozidiel záchranárov. V takom prípade budú nevyhnutné vyššie 
uvedené opatrenia zabezpečené plne na náklady Zhotoviteľa. 
4.15 Prístupové cesty 
Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text : 
„Pred začatím prác objednávateľ spolu so zhotoviteľom a stavebným dozorom stavby preverí stav každej 
prístupovej cesty na stavenisko za účasti jej majetkového správcu. Po ukončení stavebných prác na stavbe 
sa za účasti objednávateľa, zhotoviteľa, stavebného dozora a majiteľov prístupových ciest stanoví  rozsah ich 
poškodenia a spôsob uvedenia do pôvodného stavu. Uvedené opatrenia budú zabezpečené na náklady 
zhotoviteľa stavby.“ 
4.19 Elektrina, voda a plyn 
V podčlánku sa dopĺňa za prvú vetu nasledujúci text : 
„V projektovej dokumentácii sa uvádzajú iba doporučené lokality stavebných dvorov a ich napojenie na 
inžinierske siete (zdroje energie). Za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete objednávateľ nepreberá 
žiadnu zodpovednosť.“ 
Druhý a tretí odstavec podčlánku sa rušia. 
 



  
IVSC ŽILINA       

ZMLUVA  „Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota “ 

                                                                      15 / 32                                                                                              

 

4.22 Zabezpečenie staveniska 
V podčlánku sa odstavec b) ruší a nahrádza nasledujúcim textom: 
„Povolané osoby budú minimalizované na personál zhotoviteľa a objednávateľa a na všetok ďalší personál, 
ohlásený zhotoviteľovi objednávateľom alebo stavebným dozorom ako oprávnený personál všetkých legálne 
ustanovených verejných orgánov, hlavne štátneho stavebného dohľadu.  
Po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP bude zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 
s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými 
osobami (povolanými osoby v zmysle vyššie uvedeného) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú: 
a) Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ním poverené osoby 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov 
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.“ 
 
Dopĺňa sa podčlánok 4.25 : 
„4.25 Stavebný denník 
Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na stavenisku. Stavebný 
denník sa vedie pre celé stavebné dielo (centrálny denník) a pre jeho jednotlivé objekty, podľa pokynov 
stavebného dozoru. 
Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku. 
Všetky dôležité údaje v súvislosti so stavebnými prácami musia byť zaznamenané v stavebnom denníku tak, 
ako nariadi stavebný dozor.  
Všetky strany stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. 
Originál a prvá kópia musia byť postúpené stavebnému dozoru. 
Pokiaľ nebude uvedené inak, cena prác vykonaných v súlade so Zmluvou bude stanovená a vypočítaná na 
základe meraní. Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie množstva vykonaných prác 
musia byť zaznamenané do stavebného denníka. Výmery uvedené v ocenenom súpise položiek sú pre účely 
fakturácie stavebných prác výmerami maximálnymi. Úprava je možná len v súlade so znením článku 12.3. 
Záznamy musia byť vždy aktualizované zhotoviteľom na základe meraní, vykonaných v súčinnosti  so 
stavebným dozorom  v závislosti od ukončenia jednotlivých stavebných prác a činností (minimálne však po 
ukončení prác, ktoré budú ďalšou stavebnou činnosťou zakryté). Stavebný denník musí byť podpísaný 
zhotoviteľom a stavebným dozorom minimálne na konci každého týždňa.“ 

5. MENOVANÍ  PODZHOTOVITELIA (Poddodávatelia)  

 
5.4 Preukázanie platieb 
Okrem prvej vety celý text podčlánku sa ruší. 

6. PERSONÁL  A PRACOVNÉ  SILY 

 
6.5 Pracovná doba 
V podčlánku sa odstavec b)  nahrádza textom :  
b) „Zhotoviteľ vybavil povolenie u objednávateľa a povoľujúcich orgánov v mieste stavby na špecifické práce 

(ktoré sa majú vykonať mimo pracovnej doby určenej v Prílohe k ponuke)“. 
6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci 

 Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom : 
„Pokiaľ nie je v zmluve o dielo uvedené inak, zhotoviteľ stavby do 30 dní od prvého odovzdania staveniska 
spracuje a predloží objednávateľovi plán BOZP podľa § 5 ods.2 písm. b) NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote 
bude uplatnená sankcia vo výške uvedenej v prílohe k ponuke. 
Zhotoviteľ pri výkone svojich činností umožní koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis 
o zistených nedostatkoch  počas vykonávania zmluvných činností do stavebného denníka. 
Zhotoviteľ pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi nahlási predpokladaný počet právnických alebo 
fyzických osôb, ktorí budú vykonávať práce na stavenisku. 
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Zhotoviteľ je povinný plniť usmernenia koordinátora bezpečnosti (čl. 1.1.2.11) a prijímať opatrenia pri plnení 
všeobecných zásad podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko.   
Za porušenie povinností, ktoré zhotoviteľovi vyplývajú z podčlánku 6.7 Zmluvných podmienok všeobecných 
a Zmluvných podmienok zvláštnych,  uplatní si objednávateľ voči zhotoviteľovi sankcie vo výške uvedenej 
vo Zväzku 1, Časť 1.2 – Príloha k ponuke. 
Vyššie uvedené sankcie budú voči zhotoviteľovi uplatnené zrážkou z najbližšej čiastkovej faktúry nasledujúcej 
po zistení porušenia povinností v oblasti BOZP na stavenisku.“ 
6.8 Dozor zhotoviteľa 
Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci odstavec:  
„Primeraná časť vedúcich pracovníkov zhotoviteľa musí mať odborné znalosti slovenského jazyka alebo je 
zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby na stavenisku bol počas celej pracovnej doby k dispozícii dostatočný počet 
kvalifikovaných tlmočníkov. 
V prípade zložitých geologických pomerov na stavenisku je zhotoviteľ povinný (v rámci personálu 
zabezpečujúceho dozor Zhotoviteľa) zabezpečiť prítomnosť občasného „ geotechnického a geologického 
dozoru“ za účelom riadenia, inšpekcie a skúšania prác“.  

7. TECHNOLOGICKÉ  ZARIADENIA,  MATERIÁLY  A VYHOTOVENIE PRÁC 

 
7.2 Vzorky 
Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom: 
„Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru nasledujúce vzorky materiálov a potrebné informácie 
o materiáloch na posúdenie predtým, než budú materiály zabudované alebo použité na stavbe : 
(a) štandardné vzorky materiálov od výrobcu  a všetky potrebné informácie k odsúhlaseniu materiálu 
navrhovanom zhotoviteľom stavby, to všetko na náklady zhotoviteľa, a 
(b) ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného dozora.  
Ku každej vzorke a k predloženým informáciám o materiáloch (všeobecne formulované materiály, 
technologické postupy v DP...) bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe. Na základe 
predložených vzoriek a dokladov predloží stavebný dozor objednávateľovi písomné stanovisko (odporúčanie, 
resp. zamietnutie) k navrhovaným materiálom zhotoviteľa a k navrhovaným technologickým postupom 
s písomným odôvodnením svojho stanoviska. Pri spracovaní stanoviska bude použitie navrhovaných 
materiálov konzultovať so spracovateľom DP. 
Použitie materiálov na stavbe a ich zabudovanie je možné len po predchádzajúcom odsúhlasení 
navrhovaných materiálov objednávateľom. 
Všetky uvedené skutočnosti budú zaznamenané do DDZ a následne do DSRS.“ 
7.4 Skúšky 
Na začiatku druhého odstavca sa pridáva nasledujúci text :  
„Zhotoviteľ predloží do 30 dní od prvého odovzdania staveniska stavebnému dozoru na odsúhlasenie 
Kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov (ďalej len skúšobný plán). V tomto pláne budú uvedené všetky druhy a početnosť skúšok, ktoré sa 
predpokladajú na stavbe vykonávať.“  
Na konci druhého odstavca sa pridáva nasledujúci text: 
„Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác (diela) predložením výsledkov skúšok a príslušných 
vyhlásení o parametroch zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhláške č. 162/2013 
Z.z. Doklady, ktoré preukazujú kvalitu hlavných materiálov ako je kamenivo pre ložnú a podkladné vrstvy 
vozovky, pre betónové zmesi a asfaltové vrstvy, nesmú byť staršie ako 6 (šesť) mesiacov; ináč nesmú byť 
akceptované.  
Použiť a zabudovať do diela sa smú iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 133/2013 Z. z. 
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z., 
ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Uvedené sa 
musí preukázať predložením príslušných vyhlásení o parametroch.  
Vyhlásenie o parametroch je zhotoviteľ povinný predložiť stavebnému dozoru stavby pred ich zabudovaním. 
Odsúhlasenie týchto dokladov zabezpečí stavebný dozor v spolupráci s oblastným laboratóriom SSC IVSC 
Žilina.“ 
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Dopĺňa sa podčlánok  7.9 : 
„7.9 Rovnocennosť noriem a predpisov 
Všade tam, kde sa podľa Zmluvy vyžaduje dodržanie určitých noriem alebo technických predpisov (a to tak pri 
výrobkoch a materiáloch, ktoré majú byť dodané, ako aj pri častiach diela, ktoré majú byť zhotovené alebo 
skúšané), musia byť aplikované – pokiaľ to výslovne v Zmluve nie je uvedené inak – ustanovenia najnovšieho 
vydania príslušných technických noriem platných v čase predloženia ponuky. 
V prípade, že takéto normy a predpisy majú charakter národný, alebo sa týkajú konkrétnej krajiny či regiónu, 
budú akceptované aj iné autoritatívne normy, ktoré zaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu než predpísané 
normy a predpisy, a to za podmienky predchádzajúceho preskúmania a písomného súhlasu stavebného 
dozoru. 
Rozdiely medzi predpísanými a zhotoviteľom navrhnutými autoritatívnymi normami musí zhotoviteľ dôkladne 
písomne zdôvodniť a predložiť stavebnému dozoru minimálne 28 dní pred termínom, kedy zhotoviteľ požaduje 
od neho súhlas. 
V prípade, že stavebný dozor rozhodne, že navrhované odchýlky nezaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu, 
zhotoviteľ sa musí pridržiavať noriem a predpisov predpísaných v zmluvných dokumentoch. 
Všetky náklady súvisiace s prípravou takýchto návrhov znáša zhotoviteľ, vrátane nákladov na vyhotovenie 
úradne potvrdených prekladov zahraničných noriem a predpisov do slovenského jazyka a na zadováženie 
certifikátov od príslušných orgánov (autorizovanej skúšobne, v prípade zahraničných materiálov a výrobkov).“ 

8. ZAČATIE  PRÁC,  ONESKORENIE  A  PRERUŠENIE  PRÁC 

8.3 Harmonogram prác 
Podčlánok sa dopĺňa o nasledujúci text : 
„Zhotoviteľ je povinný predložiť technickému dozoru harmonogram prác (vecný a finančný) v takýchto 
termínoch: 
- Podrobný harmonogram prác celej stavby do 28 dní po obdržaní oznámenia podľa podčlánku 8.1 (Začatie 

prác), pokiaľ sa zmluvné strany pri odovzdaní staveniska nedohodnú inak 
- Ročný harmonogram prác na nasledujúci rok do 15. novembra príslušného roka 
- Revidovaný harmonogram celej stavby do 21 dní od oznámenia technického dozoru,  že harmonogram 

prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe 
- Revidovaný ročný harmonogram prác na príslušný rok do 21 dní od oznámenia technického dozoru, že 

harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe 
V prípade požiadavky technického dozoru na vypracovanie podrobného harmonogramu prác  pre jednotlivé 
objekty trvalého diela je zhotoviteľ povinný tieto vypracovať do 21 dní od obdržania požiadavky technického 
dozoru na jeho spracovanie.“ 
8.10 Platba za technologické zariadenia a materiály v prípade prerušenia prác  
Podčlánok sa ruší. 

10. PREBERANIE  DIELA OBJEDNÁVATEĽOM 

10.1 Preberanie Diela a Sekcií 
V podčlánku sa ruší posledný odstavec.  
Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text : 

„V zmysle znenia tohto článku sa Sekciou rozumie samostatne užívaniaschopná ucelená časť stavby, 
Stavebný objekt, alebo jeho samostatne užívaniaschopná ucelená časť. 
Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu stavby (alebo jej časti) dodať Dokumentáciu skutočného 
realizovania stavby (alebo jej časti). Dokumentáciu skutočného realizovania stavby predkladá zhotoviteľ spolu 
s oznámením o ukončení prác na objekte.  
Platba za dokumentáciu skutočného realizovania stavby sa zahrnie do mesačnej faktúry za najbližšie obdobie 
nasledujúce po jej dodaní. Dokumentácia skutočného realizovania stavby sa dodá okrem klasickej formy (v 6 
vyhotoveniach) aj v digitálnej forme na CD disku vo formáte .dgn (v 6 vyhotoveniach).  
V špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby bude samostatne uvedená cena  za vypracovanie 
geometrického plánu. 

Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obsah 
DSRS zabezpečovanej zhotoviteľom je nasledovný : 
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a) stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola 
skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme v požadovanom formáte. 
Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie 
je v cene dodávky. 

b)   manuál užívania stavby (plán užívania verejnej práce).  
      Manuál pozostáva z týchto častí:  -  pravidiel užívania objektov, 
         -  pravidiel technických prehliadok objektov, 
              -  pravidiel údržby a objektov; 

Manuál užívania stavby odsúhlasuje objednávateľ a zodpovedný projektant. 
c)   prevádzkové poriadky určených objektov stavby. 
 
Na základe skutočného realizovania stavby zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie tzv. porealizačného 
geometrického plánu  s jeho overením na katastrálnom úrade. Geometrický plán stavby ( ak je potrebné aj 
geometrický plán na vecné bremeno) v 9 vyhotoveniach a výkupný elaborát v 4 vyhotoveniach predloží 
obstarávateľovi k preberaciemu konaniu stavby ako súčasť DSRS. 
Požiadavky na vypracovanie Geometrického plánu stavby : 

Geometrický plán na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný so špecifikáciou 
dielov pre novovytvorené parcely predstavujúce jednotlivé objekty (cesta I. triedy, cesta II. triedy, cesta III. 
triedy, miestna komunikácia, chodníky.... – jednotlivé stavebné objekty, ktoré budú predmetom odovzdávania 
do správy a majetku iných správcov). 
Geometrický plán stavby na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný v : 

- analógovej forme v 9 vyhotoveniach 
- v digitálnej forme na CD v 3 vyhotoveniach v štruktúre ESID 

Technické podmienky vyhotovenia: 

 GP sa vyhotoví v zmysle Smernice na  vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc 
pozemkov ÚGKK SR č. 74.20.73.43.00/1997 a predpisov v platnom znení ku dňu dodávky a budú 
overené príslušnou Správou katastra, 

 novú majetkovú hranicu tvoria súradnice lomových bodov trvalých záberov,  

 v prípade, že v katastrálnom území je súčasne vykonávaný ROEP alebo  ZRPS,  geometrický plán 
bude s ním zosúladený. Hranice majetkovej správy pozemných komunikácií stanoviť podľa TP SSC 
03/2004 Usporadúvanie cestnej siete, 

 GP sa vyhotovia pre každé katastrálne územie zvlášť podľa popisných informácií KN s delením parciel 
podľa jednotlivých správcov objektov tak, aby bolo možné odovzdať objekty jednotlivým správcom 
vrátane pozemkov. 

 v  kolónke ”vlastník” výkazu výmer sa u všetkých dielov uvedie vlastník triedy ciest – t.j. pre cestu prvej 
triedy Slovenská správa ciest, 

 keďže v čase vyhotovenia GP už budú pozemky v hraniciach trvalého záberu vykúpené v prospech 
SSC, v porealizačnom GP žiadame logicky sceľovať jednotlivo vykúpené parcely do celkov. 

 lomové body novovzniknutých parciel odsúhlasuje  obstarávateľ. 
 
Detaily spracovania pred začatím prác odsúhlasiť s verejným obstarávateľom – kontakt Ing. Frassová,  tel. 
041/507 46 32 

-  
Obsah CD : 

 Geometrický plán (ESID) *. Dgn 

 Výkaz výmer  *.xls 

 *.xml – súbor v štruktúre ESID 

 Geometrický plán a záznam podrobného merania zmien (grafická časť) *.pdf  ( na náhľad) 
Práce súvisiace s vypracovaním geometrického plánu budú uhradené po jeho predložení a následnom 
prevzatí obstarávateľom. 
Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa, ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie 
skutočného realizovania stavby sú zahrnuté v špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby 
jednotlivých objektov. 

Súčasťou DSRS sú : 

 Výkresová časť objektov – 6 ks 

 Technická správa objektov – 6 ks 

 Elaboráty kvality odsúhlasené centrálnym laboratóriom objednávateľa – 6 ks: 
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a) Elaboráty kvality, 
b) Atesty výrobkov a materiálov, resp. vyhlásenia o zhode, 
c) Skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom (ak sú potrebné), 
d) Skúšobný protokol od VN a NN rozvádzača VN a NN prípojky, VN a NN vedení, 
e) Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy), 
f) Protokol o skúške transformátora a skúške elektrickej pevnosti 

Všetky ostatné skúšky a revízie v súlade s platnou legislatívou SR potvrdené príslušnou organizáciou, 

 Stavebné denníky - 6 ks, 

 Prevádzkové poriadky – 6 ks, 

 Záznam z prvej prehliadky mosta pred preberacím konaním (u mostných objektov) – 6 ks, 

 Výsledky zaťažovacej skúšky – 6 ks, 

 Mostné zošity (stanovenie zaťažiteľnosti mostov v zmysle TP 02/2016 zaťažiteľnosť cestných mostov 
a lávok)– 6 ks, 

 Meranie posunov mostných objektov veľmi presnou niveláciou, prípadné doplnenie meracej siete. 
Vykonať nulté meranie. 

 Vyjadrenie technickej inšpekcie (u vyhradených technických zariadení) 

Geodetickou časťou dokumentácie skutočného realizovania stavby je : 

 meračský originál polohopisného a výškopisného zamerania v mierke 1:1000 alebo 1:500 so 
zákresom všetkých predmetov merania v trvalom zábere, vrátane podzemných inžinierskych sietí 
(resp. iných objektov), vrátane terénnych úprav a geodetických základov (TB, Vs, HB,...) tak, aby tento 
mohol byť použitý pre vyhotovenie Základnej mapy 

 súradnice a výšky podrobných bodov s popisom 

 zoznam súradníc a výšok bodového poľa 

 priečne profily v staničeniach ako v projekte 

 pozdĺžny profil 

 technická správa merania    

Geodetickou časťou DSRS u inžinierskych sietí - podzemných i nadzemných vedení je: 
a)  výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu 
b)  súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole 
c) pozdĺžny profil 
d)  technická správa merania 
e) geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena na pozemkoch, na ktorých budú 

realizované preložky inžinierskych sietí v plnom rozsahu, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak. 

Geodetickou časťou DSRS u mostov je: 
a)  výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu 
b)  súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole 
c)  pozdĺžny profil 
d)  technická správa merania“ 

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
11.9   Protokol o vyhotovení diela 
Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci text: 
„Podmienkou vydania Protokolu o vyhotovení diela je doručenie Zábezpeky na odstránenie vád v záručnej 
dobe objednávateľovi a jej kópie stavebnému dozoru.“ 
 
Dopĺňajú sa podčlánky : 
„11.12  Odstránenie vád v záručnej dobe 
Aby bola stavba a každá časť stavby, v stave požadovanom v Zmluve o dielo (s výnimkou prirodzeného 
opotrebovania) do dátumu, kedy skončí záručná doba, alebo odôvodnene čo najskôr ako je prakticky možné 
po jej uplynutí, zhotoviteľ vykoná všetky práce požadované k odstráneniu vád, ktoré boli oznámené 
objednávateľom (alebo  v jeho zastúpení) pred dátumom alebo k dátumu skončenia záručnej doby. 

Ak sa objaví vada alebo dôjde k poškodeniu, bude to zhotoviteľovi oznámené objednávateľom (alebo jeho 
zástupcom). Termín odstránenia vady, resp. lehota na odstránenie vady bude stanovená na základe 
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náročnosti úkonov súvisiacich s odstránením vady, na základe predložených technických a technologických 
postupov a s ohľadom na klimatické podmienky v čase reklamácie vady diela. 
11.13  Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe 
Odstránenie vád v záručnej dobe bude vykonané na riziko a náklady zhotoviteľa, keď a do tej miery, v ktorej 
možno práce pričítať : 
(a)  akejkoľvek chybe v projektovej dokumentácii, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, 
(b)  technologickému zariadeniu, materiálom alebo prácam, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou o dielo, alebo 
(c)  tomu, že zhotoviteľ nesplnil inú svoju povinnosť. 
11.14  Predĺženie záručnej doby 
Objednávateľ bude mať nárok na predĺženie záručnej doby pre stavbu alebo časť stavby, ak a do tej miery, v 
ktorej stavba, časť stavby alebo niektorá hlavná súčasť technologického zariadenia (podľa okolností a po 
prebratí) nemôžu byť používané k účelom, pre ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo poškodenia. Záručná 
doba nemôže byť predĺžená o viac než 1 rok.  
11.15  Neodstránenie vád v záručnej dobe 
Ak zhotoviteľ v primeranej dobe neodstráni vadu v záručnej dobe, môže byť objednávateľom (alebo v jeho 
zastúpení) stanovený dátum, kedy alebo dokedy má byť vada odstránená. Zhotoviteľovi bude tento dátum 
oznámený pokynom. Ak zhotoviteľ do tohto oznámeného dátumu vadu neodstráni a tieto nápravné práce mali 
byť vykonané na náklady zhotoviteľa podľa podčlánku 11.13 (Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe), 
objednávateľ môže vykonať prácu sám alebo prostredníctvom iných, zodpovedajúcim spôsobom a na náklady 
zhotoviteľa (prostredníctvom zábezpeky na odstránenie vád v záručnej dobe).“  
Úhrada nákladov spojených s odstránením vady diela prostredníctvom iného subjektu, bude uplatnená u 
Zhotoviteľa na základe faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. 
Lehota splatnosti tejto faktúry je do 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.  
 

12. MERANIE  A OCEŇOVANIE 

 
12.3 Oceňovanie 
Ruší sa podčlánok a nahrádza sa nasledujúcim znením : 
„Ak nie je v Zmluve uvedené inak, stavebný dozor je povinný postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 
(Rozhodnutia), aby odsúhlasil alebo rozhodol o Zmluvnej cene tak, že ocení každú položku práce použitím 
dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie uvedenými podčlánkami 12.1 a 12.2 a použitím 
príslušnej jednotkovej ceny alebo sadzby za túto položku. Príslušná jednotková cena alebo sadzba za každú 
položku práce bude jednotková cena alebo sadzba uvedená v Zmluve pre túto položku alebo, ak tam nie je 
takáto položka uvedená, potom to bude jednotková cena alebo sadzba za podobnú prácu.  
Výmery položiek uvedené v ocenenom súpise položiek sú pre účely fakturácie výmerami maximálnymi.  

Predmet zmluvy (v súlade s pokynmi pre uchádzačov) je jednoznačne určený projektovou 
dokumentáciou stavby, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov. Plán organizácie výstavby, 
navrhovaný postup a časový sled realizácie jednotlivých stavebných objektov, ako aj navrhnuté 
presmerovania dopravy a dočasné uzávierky,  uvedené v projektovej dokumentácii stavby, sú 
projektantom stavby doporučené, nie sú však pre zhotoviteľa záväzné. Postup realizácie stavebných 
objektov, ako aj plán organizácie výstavby, si stanoví zhotoviteľ na základe svojich predchádzajúcich 
skúseností s realizáciou stavieb, deklarovaných v ponuke. Plán organizácie výstavby ako aj 
navrhovaný postup realizácie stavebných objektov zhotoviteľ prerokuje so stavebným dozorom 
a s objednávateľom.  

V prípade, že v projektovej dokumentácii, alebo na inom  mieste, sa technické požiadavky, alebo technické 
špecifikácie odvolávajú na výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť, alebo miesto pôvodu, 
považuje sa tento údaj za informatívny, nie však pre zhotoviteľa záväzný (ak si to nevyžaduje predmet 
zákazky) a zhotoviteľ môže v rámci realizácie diela použiť vyhovujúci ekvivalent po predchádzajúcom 
odsúhlasení objednávateľom. Materiály pritom musia spĺňať požiadavky : 

- STN (ktorými sa prevzali európske normy) 
- Európske technické osvedčenia 
- Spoločné technické špecifikácie 
- Medzinárodné normy 
- Iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu, 
- alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa PD, uskutočňovania stavebných prác 

a používania stavebných výrobkov 
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V cene jednotlivých položiek sú zahrnuté celkové náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením 
Zmluvy a to na základe dôkladného preštudovania projektovej dokumentácie, na základe výsledkov 
prieskumov vykonaných v rámci prípravy stavby (ktoré sú súčasťou DP), na základe obhliadky staveniska, ako 
aj na základe skúseností zhotoviteľa s realizáciou obdobných projektov (hlavne z pohľadu postupu stavebných 
prác pri dodržaní všetkých podmienok stanovených v povoleniach a vyjadreniach dotknutých orgánov 
a účastníkov výstavby).  
 
Okrem iných sa jedná o: 

 Všetky práce na objektoch podľa projektovej dokumentácie, všetky pomocné a pridružené 
práce, ku ktorým nie je v súpise položiek priradená samostatná položka, všetky merania, 
výpočty, pomocné výkresy, skúšky, manipulácie s materiálmi, dopravné náklady, náklady na 
úpravy plôch, náklady na sanáciu podložia, na čerpanie vody, na rozopretie resp. paženie stien 
výkopov, úpravy svahov, náklady na úpravu príjazdových komunikácií, dodanie a dovoz 
materiálov na stavbu, dodanie, dovoz a odvoz pomocných materiálov a konštrukcií, všetky 
drobné a pomocné práce (napr. spevnené plochy, lešenia, žeriavové a zavážacie dráhy, 
montážne zariadenia), osadenie zvislých dočasných dopravných značiek včítane stĺpikov, 
zriadenie dočasného vodorovného dopravného značenia a jeho obnova, údržbu komunikácií 
znečistených stavbou, pomocné dočasné komunikácie pri presmerovaniach dopravy, drobné 
a pomocné materiály, dozor a kontrolu zhotoviteľa, dozor a kontrolu správcov cudzích 
zariadení, režijné náklady, dane a clá, všetky poplatky v súvislosti s výstavbou, poplatky za 
prenájmy plôch, ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na odstránenie vád 
v záručnej lehote a všetky ostatné náklady súvisiace s predmetom Zmluvy 

 U mostných objektov sú v Zmluvnej cene zahrnuté náklady na vykonanie 1. Prehliadky pred 
preberacím konaním objektu, na vykonanie 1. prehliadky pred preberacím konaním prizve 
zodpovedného projektanta a budúceho správcu mostného objektu 

 Postup realizácie stavebných objektov ako aj plán organizácie výstavby si stanoví zhotoviteľ 
na základe svojich predchádzajúcich skúseností s realizáciou stavieb, deklarovaných 
v ponuke. Náklady spojené s presmerovaním dopravy,  

s obmedzeniami a úpravami dotknutých komunikácií a plôch počas výstavby sú zahrnuté do 
Zmluvnej ceny.   

 Zhotoviteľ je povinný pred akoukoľvek zmenou organizácie dopravy spracovať projekt 
dočasného dopravného značenia (ak nie je súčasťou projektovej dokumentácie), overiť 
a potvrdiť jeho správnosť príslušným dopravným inšpektorátom a požiadať cestný správny 
orgán o určenie dočasného dopravného značenia a o vydanie rozhodnutia na čiastočnú, alebo 
úplnú uzávierku.  Náklady spojené s vyššie uvedenými opatreniami a náklady na dodanie 
dočasného DZ sú zahrnuté v Zmluvnej cene. Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, 
resp. doplnenie dočasného dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného 
správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu Zmluvnej ceny.  

 Zhotoviteľ  je povinný pred osadením trvalého dopravného značenia na stavbe, odsúhlasiť 
projekt trvalého dopravného značenia s príslušným dopravným inšpektorátom a cestným 
správnym orgánom. Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie dočasného 
dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú 
dôvodom na úpravu Zmluvnej ceny.  

 Zvislé dopravné značenie (trvalé a dočasné dopravné značenie) zhotoviteľ zabezpečí vo 
zväčšenom formáte.  

 V Zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s úpravami existujúcich komunikácií 
a výstavbou a údržbou dočasných komunikácií, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela 
(rozšírenie, spevnenie, dočasné komunikácie pri presmerovaní dopravy, dočasné napojenia, 
vjazdy a výjazdy, prístupy k nehnuteľnostiam počas výstavby a pod.). 

 U preložiek inžinierskych sietí sú súčasťou Zmluvnej ceny všetky súvisiace a pomocné práce 
pri vytýčení a sondáži podzemných inžinierskych sietí, všetky skúšky a merania potrebné na 
realizáciu ostrých prepojení inžinierskych sietí, všetky pomocné práce súvisiace s prepojením 
inžinierskych sietí, ako aj samotné prepojenia inžinierskych sietí. Zhotoviteľ je povinný 
spracovať a odsúhlasiť so správcami inžinierskych sietí technologický postup prepojenia 
prekladaného vedenia. Akékoľvek dodatočné požiadavky zhotoviteľa, súvisiace s prepojením 
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prekladaného vedenia, nebudú objednávateľom stavby akceptované. Cena preložiek 
vyvolaných investícií je zhotoviteľom spracovaná na základe štandardov jednotlivých 
správcov inžinierskych sietí a na základe skúseností zhotoviteľa stavby z predchádzajúcich 
referenčných stavieb. Akékoľvek dodatočné požiadavky súvisiace so zvýšením štandardu 
prekladaného vedenia nebudú objednávateľom akceptované. 

 V prípade nesúladu technických špecifikácií (technických parametrov) materiálov uvedených 
vo výkresovej časti projektovej dokumentácie resp. v technickej správe príslušného 
stavebného objektu platí kvalitatívne vyššia požiadavka na technické špecifikácie materiálov.  

 Zhotoviteľ je povinný preveriť možnosti a zmluvne si zabezpečiť dodanie požadovaného 
množstva vhodnej zeminy do násypov cestného telesa.  

 Zhotoviteľ je povinný preveriť možnosti uskladnenia prebytočnej, resp. nevhodnej zeminy zo 
staveniska, ako aj možnosti uskladnenia vybúranej stavebnej sute a odpadu, ktoré sú 
výsledkom stavebnej činnosti zhotoviteľa v súlade s dokumentáciou na ponuku. Objednávateľ 
má za to, že v Zmluvnej cene sú zahrnuté náklady na získanie požadovaného množstva zeminy 
zo zemníka, náklady na dopravu požadovaného množstva zeminy (podľa výkazu výmer) na 
stavenisko, náklady na uskladnenie prebytočnej zeminy, sute a odpadov, na skládky 
a medziskládky v súlade s platnou legislatívou SR. Zemníky na získanie vhodnej zeminy do 
násypov cestného telesa, trvalé depónie  nevhodnej zeminy, sutiny, či iných hmôt a materiálov, 
(ktoré vzniknú činnosťou zhotoviteľa),  uvedené v Projektovej dokumentácii,  je potrebné 
považovať za možné k využitiu. V prípade, že ich zhotoviteľ  nebude môcť využiť, zabezpečí si 
iné vhodné depónie. Tieto však musia byť vopred odsúhlasené stavebným dozorom. Za 
dodržanie zákonných povinností vyplývajúcich z trvalých depónií vždy  zodpovedá zhotoviteľ.  

 Sadzby a ceny za demolácie objektov zahrňujú v sebe všetky náklady za odpojenie technických 
zariadení, za dokumentáciu, ak bude na to potrebná, za manipuláciu s odpadmi, za manipuláciu 
s nebezpečnými odpadmi a s jej následnou likvidáciou v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR (Zákon o odpadoch...). 

 V cene mostných objektov, pri ktorých sa požaduje dlhodobé meranie, je zahrnutá cena 
všetkých meraní do ukončenia stavby. Zároveň v cene mostných objektov  sú zahrnuté náklady 
na vytýčenie a stabilizáciu pevných bodov na vytýčenie mostných objektov, všetky skúšky 
(vrátane zaťažkávacej skúšky, ak je predpísaná projektom) ako aj na následné merania podľa 
projektovej dokumentácie. 

Jednotkové ceny položiek sú zhotoviteľom  spracované na základe vlastnej kalkulácie ceny príslušnej položky 
v súlade s projektovou dokumentáciou stavby. V prípade nejednoznačnosti popisu položky, resp. v prípade 
nesúladu popisu položiek uvedených v súpise položiek oproti projektovej dokumentácii stavby, platí Projektová 
dokumentácia stavby. Akékoľvek požiadavky zhotoviteľa stavby na uplatnenie si nároku na dodatočnú platbu 
z titulu nejednoznačnosti, resp. nesúladu popisu položiek (uvedených v súpise položiek) s projektovou 
dokumentáciou stavby nebudú objednávateľom priznané. 

Úprava výmery ktorejkoľvek položky uvedenej v ocenenom súpise položiek je možná len v prípade „Zmien 
technického riešenia stavby“ vyvolaných: 
- odchýlkami skutkového stavu pred začatím stavebných prác oproti stavu uvedenému v projekte 

(vydokladované na základe predrealizačného zamerania staveniska zhotoviteľom stavby)  
- odchýlkami skutkového stavu zistenými pri rekonštrukčných prácach na objektoch v porovnaní s 

projektovou dokumentáciou (nesúlad výšok, hrúbok a pod.) 
- zmenami projektového riešenia objektov na základe zistených zmien výškovej a polohopisnej polohy 

podzemných inžinierskych sietí (nepresný podklad od správcov podzemných IS) 
- zmenami projektového riešenia objektov z dôvodu chýb projektu 
- chybou vo výmerách položiek (v súpise položiek), ktorú uchádzač pri spracovaní ponuky nemohol 

identifikovať  
- pokynom stavebného dozoru stavby (po predchádzajúcom súhlase objednávateľa) k prácam podľa článku 

13 (Zmeny a úpravy) 
 

V prípade vyššie uvedených skutočností je zhotoviteľ povinný do 28 dní od ich zistenia o týchto skutočnostiach 
písomne informovať stavebného dozoru stavby a objednávateľa stavby. Keď stavebný  dozor pred vydaním 
pokynu ku zmene požiada zhotoviteľa o predloženie návrhu, bude na to zhotoviteľ reagovať tak rýchlo, ako je 
to možné, a to udaním dôvodu, prečo nemôže vyhovieť (ak ide o tento prípad) alebo predložením : 
(a)  popisu navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogramu ich uskutočnenia, 
(b)  návrhu zhotoviteľa na všetky nutné úpravy harmonogramu podľa podčlánku 8.3 
 (Harmonogram prác) a lehoty výstavby a 
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(c)  návrhu zhotoviteľa na ocenenie zmeny 
 
Návrh zhotoviteľa na ocenenie zmeny bude spracovaný s použitím položiek uvedených v súpise položiek, 
vrátane použitia jednotkovej ceny položky. Pre príslušnú položku bude vhodná nová sadzba alebo cena, ak : 
1. táto položka nie je uvedená v Zmluve o dielo  
2.  pokyn k práci bol vydaný podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) 
3.  nie je vhodná žiadna z uvedených sadzieb ani cien, pretože práca nie je podobného charakteru, ani nie je 
vykonaná za podobných podmienok ako niektorá iná položka Zmluvy o dielo. 
  
Ako podklad pre odvodenie vhodných (nových) sadzieb a cien budú použité kalkulácie jednotkových cien pre 
ponuku, (doložené pre tento účel zhotoviteľom).  Jednotkovú cenu pre všetky nové položky zhotoviteľ spracuje 
na základe ním stanoveného kalkulačného vzorca a predložených cenových databáz v tvare :  

JC = MA + MZ + ST + OPN + VR + SR + Z 
 
V prípade, že stroje a mechanizmy, materiál resp. profesie potrebné pre kalkuláciu nových jednotkových cien 
nie sú súčasťou pôvodnej databázy predloženej zhotoviteľom, zhotoviteľ doplnenie databázy vykoná okamžite, 
ako to bude možné na základe predloženia potrebných dokladov (strojohodiny potvrdené štatutárnym 
zástupcom zhotoviteľa, dodacie listy, faktúry, priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov potvrdené 
štatutárnym zástupcom zhotoviteľa). 
Zhotoviteľ do 56 dní od prvého odovzdania staveniska predloží objednávateľovi kalkulácie jednotkových cien 
všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien nasledujúco: 

JC = MA + MZ + ST + OPN + VR + SR + Z 
Pričom : 
JC  = jednotková cena 
MA  = materiál 
MZ  = mzdy 
ST  = stroje 
OPN  = ostatný priamy materiál 
VR  = výrobná réžia 
SR  = správna réžia 
Z  = zisk 
 
Výnimkou sú nekalkulované položky, resp. položky, ktoré pre zhotoviteľa stavby bude zabezpečovať 
odsúhlasený subdodávateľ. U týchto položiek je možnosť použitia osobitného kalkulačného vzorca v súlade 
s predloženou ponukou zhotoviteľa. Osobitný kalkulačný vzorec je zhotoviteľ stavby povinný predložiť do 56 
dní spolu s kalkulačným vzorcom na práce zabezpečované vlastnými kapacitami.  V prípade jeho 
nepredloženia bude výnimka na oceňovanie takéhoto druhu prác v procese realizácie stavby objednávateľom 
zamietnutá. 
Zároveň s kalkuláciou jednotkových cien predloží zhotoviteľ v tej istej lehote : 
-  zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v euro, v cenovej úrovni  spracovania 

ponuky 
-  zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v euro v cenovej úrovni spracovania 

ponuky 
-  zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v euro (resp. priemerné hodinové sadzby výrobných 

pracovníkov) 
-   základ pre výpočet réžie (% výška) 
-  základ pre výpočet zisku (% výška) 
 
Ak zhotoviteľ požadované doklady nedodá v stanovenej lehote, môže stavebný dozor znížiť mesačnú faktúru 
o čiastku uvedenú v Prílohe k ponuke. 
 
Úprava Zmluvnej ceny z dôvodu „Zmien technického riešenia“, musí byť potvrdená v dodatku k zmluve  o dielo 
v písomnej forme.  Fakturácia dodatočne požadovaných prác ako aj dodatočných výdavkov, ktorých realizácia 
bola vykonaná na základe vydaného pokynu k Zmene v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy), je možná až 
po nadobudnutí účinnosti Dodatku k zmluve o dielo.“ 
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13. ZMENY  A  ÚPRAVY 

 
13.1 Právo na zmenu 
Prvá veta sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom: 
„Zmeny môže iniciovať stavebný dozor po predchádzajúcom súhlase objednávateľa kedykoľvek                     pred 
vydaním Preberacieho protokolu pre dielo buď vydaním pokynu alebo požiadaním Zhotoviteľa o predloženie 
návrhu.“ 
13.2 Zlepšovací návrh 
V podčlánku sa ruší text uvedený pod písmenom (c). 
13.5 Predbežné sumy 
Článok sa ruší. 
13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov 
Podčlánok sa ruší  

14. ZMLUVNÁ  CENA  A  PLATBY 

 
14.5 Technologické zariadenia a materiály určené pre Dielo 
V podčlánku sa ruší text pod písmenom (b). 
14.7 Platba 
Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom : 
„Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi: 
(a) čiastku potvrdenú stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení. Platobné potvrdenie vydá 

stavebný dozor na základe odsúhlasených súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní 
podporných dokumentov. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác 
potvrdených  stavebným dozorom stavby je do 60 dní od jej prijatia v podateľni SSC IVSC Žilina. 
Podmienkou úhrady faktúry je splnenie podmienok uvedených v podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie 
prác). 

 
 a 
(b) čiastku odsúhlasenú stavebným dozorom v Záverečnom platobnom potvrdení. Záverečné platobné 

potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených konečných súpisov vykonaných stavebných 
prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť konečnej faktúry vystavenej na základe súpisov 
vykonaných prác potvrdených  stavebným dozorom stavby je do 60 dní od jej prijatia v podateľni SSC 
IVSC Žilina  

Platby splatných čiastok budú vykonané na bankový účet určený zhotoviteľom v krajine platby (pre túto menu), 
uvedenej v Zmluve o dielo. 

Platba za všeobecné položky bude uskutočňovaná nasledovne : 

Zariadenie staveniska zhotoviteľa : 
Zriadenie zariadenia staveniska bude fakturované jednou sumou  na základe záznamu stavebného dozora, 
ktorým potvrdí zriadenie zariadenia staveniska zhotoviteľa  čo do rozsahu a vybavenia (v porovnaní s plánom 
ZS predloženým v ponuke). V prípade zmeny zariadenia staveniska zhotoviteľa oproti ponuke, bude čiastka 
za Zriadenie ZS zhotoviteľa primerane upravená.  Čiastka za zriadenie zariadenia staveniska zhotoviteľa bude 
zahrnutá v najbližšej faktúre nasledujúcej po prevzatí Zariadenia staveniska zhotoviteľa stavebným dozorom. 
Čiastka za zriadenie ZS uvedená v Zmluve je pre účely fakturácie maximálna. 
 
Prevádzka a údržba zariadenia staveniska zhotoviteľa : 
Prevádzka zariadenia staveniska bude fakturovaná v  mesačných faktúrach. Čiastka na 1 mesiac prevádzky 
zariadenia staveniska zhotoviteľa, uvedená v Zmluve, je maximálna. V prípade zmeny zariadenia staveniska 
zhotoviteľa bude čiastka za prevádzku ZS zhotoviteľa primerane upravená. 
 
 
Odstránenie zariadenia staveniska : 
Odstránenie zariadenia staveniska bude fakturované po jeho úplnom odstránení,  na základe záznamu 
o odstránení zariadenia staveniska, ktorý bude potvrdený stavebným dozorom. Čiastka za odstránenie 
zariadenia staveniska bude zahrnutá v najbližšej faktúre nasledujúcej po vystavení potvrdenia stavebného 
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dozoru, že zariadenie staveniska zhotoviteľa je v plnom rozsahu odstránené. V prípade zmeny zariadenia 
staveniska zhotoviteľa bude čiastka za odstránenie ZS zhotoviteľa primerane upravená. 
 
Projektová dokumentácia : 
Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS) : 
Čiastka za spracovanie DSRS bude fakturovaná po písomnom potvrdení stavebného dozora o prevzatí 
kompletnej sady DSRS stavby alebo jednotlivých objektov stavby v najbližšej faktúre po jej dodaní.  
 
Geometrický plán : 
Čiastka za vypracovanie Geometrického plánu  (pokiaľ je súčasťou zákazky) bude zahrnutá do najbližšej 
faktúry nasledujúcej po jeho predložení a následnom písomnom prevzatí stavebným dozorom. 
 
14.8 Oneskorená platba 
Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom: 
„Ak je objednávateľ v omeškaní s platbou v súlade s podčlánkom 14.7 má zhotoviteľ právo na úroky   z 
omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka“. 
 
14.9 Platba zádržného 
Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom : 
„Po vydaní preberacieho protokolu pre dielo (alebo jeho samostatne užívaniaschopnú časť),  stavebný dozor 
potvrdí k vyplateniu Zhotoviteľovi prvú polovicu zádržného. Podmienkou je, že v preberacom protokole pre 
dielo alebo pre jeho ucelenú časť nebudú zaznamenané žiadne vady a nedorobky. Uvoľnenie prvej časti 
zádržného bude vo výške 50% zo sumy zadržaných čiastok na Diele alebo jej ucelenej časti, ktorá bola 
predmetom Preberacieho protokolu. V prípade, že v Preberacom protokole pre dielo alebo jeho samostatne 
užívaniaschopnú časť sú uvedené vady, resp. nedorobky, bude prvá polovica zádržného uvoľnená až po 
vydaní písomného potvrdenia stavebného dozoru, že všetky vady a nedorobky uvedené v Preberacom 
protokole sú odstránené. 
Po vydaní Protokolu o vyhotovení diela stavebný dozor potvrdí k vyplateniu druhú polovicu (resp. zostatok) 
zádržného.  
Podmienkou vyplatenia druhej polovice zádržného je doručenie Zábezpeky na odstránenie vád v záručnej 
dobe objednávateľovi a jej kópie stavebnému dozoru. 

15. ODSTÚPENIE  OD  ZMLUVY  ZO  STRANY  OBJEDNÁVATEĽA 

 
15.2 Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa  
V podčlánku sa bod d) nahrádza nasledujúcim znením : 
„d) zadá časť stavby k zhotoveniu subdodávateľovi (subdodávateľom) v celkovom objeme nad 50% 
Akceptovanej zmluvnej hodnoty, alebo zadá časť stavby k zhotoveniu subdodávateľovi bez predchádzajúceho 
súhlasu objednávateľa.“ 
Dopĺňa sa bod g), h), i) a j) v nasledovnom znení : 
g) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku  4.4a 

(Banková platobná záruka) odmietne vystaviť Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a 
(Banková platobná záruka) napriek vydanému Prísľubu banky  

h) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa  podčlánku 4.4a 
(Banková platobná záruka) poskytla plnenie z Bankovej platobnej záruky v celkovej výške vyššej ako 25% z 
celkovej sumy finančných záväzkov Zhotoviteľa zabezpečených prostredníctvom Bankovej platobnej záruky 
podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka) 
 i) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy o dielo v zmysle ustanovení §19 Zákona č. 343/2015 (ZVO) j) 
objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k 
plneniu zo zmluvy, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov 
vzniknutých z postupu tohto verejného obstarávania.  
Porušenie povinností podľa bodu g) a h) je podstatným porušením Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený 
okamžite odstúpiť od Zmluvy 
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18. POISTENIE 

 
18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie 
V druhej vete druhého odstavca podčlánku sa text  „dátumom Oznámenia o prijatí Ponuky“  nahrádza textom 
„dátumom podpisu Zmluvy“. 
 

20. NÁROKY, SPORY  A ARBITRÁŽNE  KONANIE 

20.2 Menovanie komisie na riešenie sporov  
Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom : 
„Spory bude posudzovať Komisia na riešenie sporov (ďalej KRS) v súlade s podčlánkom 20.4 (Rozhodnutie 
komisie na riešenie sporov).  
Komisia na riešenie sporov bude menovaná (zriadená) pre špecifický spor, ktorý vznikne počas realizácie 
prác. Komisia bude menovaná do 28 dní po oznámení zámeru riešiť spor a typicky zaniká po vydaní 
rozhodnutia o spore. 
Komisia na riešenie sporov bude tvorená jedným členom. Menovanie komisie na riešenie sporov zabezpečí 
„Slovenská asociácia konzultačných inžinierov“ na základe písomnej žiadosti objednávateľa. 
Podmienky odmeny člena KRS, vrátane odmeny pre akéhokoľvek experta, s ktorým KRS konzultuje, budú 
vzájomne odsúhlasené stranami pri odsúhlasení podmienok menovania. Každá strana bude zodpovedná za 
zaplatenie polovice tejto odmeny.“ 
 
20.3 Neschopnosť odsúhlasiť komisiu na riešenie sporov  
Podčlánok sa ruší. 
 
20.5 Mimosúdne vyrovnanie 
Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom : 
„Ak bolo oznámenie o nespokojnosti vydané podľa vyššie uvedeného podčlánku 20.4, obe strany sa pokúsia 
urovnať spor mimosúdnym spôsobom.“ 
 
20.6 Arbitrážne konanie  
Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom : 
„Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu (v súlade s podčlánkom 20.5) spor bude s konečnou platnosťou 
vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky“. 
 
20.7 Nesplnenie rozhodnutia komisie na riešenie sporov 
Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom : 
„V prípade, že : 

a) žiadna zo Strán nevydala oznámenie o nespokojnosti v období uvedenom v podčlánku 20.4 
(Rozhodnutie komisie na riešenie sporov) 

b) rozhodnutie KRS týkajúce sa sporu (ak je) sa stáva konečným a záväzným 
c) niektorá zo Strán toto rozhodnutie nesplní, 

 
potom sa môže druhá Strana samotná, bez vzdania sa akýchkoľvek ostatných práv, na ktoré môže mať 
nárok, z dôvodu nesplnenia rozhodnutia KRS odvolať priamo na príslušný súd Slovenskej republiky. Pri 
tomto odvolaní nebudú platiť podčlánky 20.4 (Rozhodnutie komisie na riešenie sporov) a 20.5 (Mimosúdne 
vyrovnanie).“ 

 
20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov 
V podčlánku sa bod b) nahrádza nasledujúcim znením : 
„b) spor môže byť predložený priamo na príslušný súd Slovenskej republiky.“ 
 
PRÍLOHA  
Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov 
Príloha sa ruší.  
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Dodatok 
PROCESNÉ PRAVIDLÁ 
Rušia sa body 1 až 4. 
  



  
IVSC ŽILINA       

ZMLUVA  „Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota “ 

                                                                      28 / 32                                                                                              

 

 

Formulár zábezpeky na vykonanie stavebných prác 

 

Názov zákazky:   „Cesta I/9  v úseku  Chocholná – Mníchova Lehota“ 
 
 

 
Meno a adresa príjemcu    SLOVENSKÁ  SPRÁVA  CIEST  ŽILINA  
                                           MARTINA Rázusa 104/A 
                                           010 01 ŽILINA      

(koho Zmluva definuje ako „Objednávateľa“). 
 
 
 
Boli sme informovaní, že  ................................ (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším zhotoviteľom v rámci tejto 
Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na vykonanie stavebných prác. 
 
Na žiadosť príkazcu my, (názov banky) .........................................., sa týmto neodvolateľne zaväzujeme 
uhradiť vám, príjemcovi/objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí 
...................... („garantovaná čiastka podľa ZoD a prílohy k ponuke“, slovom: .............................................) po 
tom, čo nám bude doručená písomná žiadosť spolu s Vaším písomným prehlásením, že: 
 
(a)  príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy a 
 
(b)  v akom ohľade ich príkazca porušuje. 
 
Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis/y/, ktorý musí byť overený Vašimi bankármi alebo 
notárom. Overená žiadosť a prehlásenie musia byť doručené na našu adresu do (dátum 60 dní po termíne 
dokončenia realizácie diela) .......................... (“termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť 
vrátená. 
 
 
Táto zábezpeka sa musí  riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky  a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, 
musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou 
obchodnou komorou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum ............................... Podpis/y/ ...................................................................................... 
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FORMULÁR  ZÁBEZPEKY  NA  ODSTRÁNENIE VÁD  

 

Názov zákazky: :   „Cesta  I/9 v úseku  Chocholná – Mníchova Lehota“ 
 

 
 
 
 
 
Meno a adresa príjemcu    SLOVENSKÁ  SPRÁVA  CIEST  ŽILINA 
                                           MARTINA RÁZUSA 104/A 
                                           010 01 ŽILINA      

(koho Zmluva definuje ako „Objednávateľa“). 
 
 
 
Boli sme informovaní, že  ................................ (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším zhotoviteľom v rámci tejto 
Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na odstránenie vád v záručnej dobe. 
 
Na žiadosť príkazcu my, (názov banky) .........................................., sa týmto neodvolateľne zaväzujeme 
uhradiť vám, príjemcovi/objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí 
...................... („garantovaná čiastka v zmysle ZoD a Prílohy k ponuke“, slovom: .............................................) 
po tom, čo nám bude doručená písomná žiadosť spolu s Vaším písomným prehlásením, že : 
 
(a)  príkazca porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zodpovednosti za vady diela, ktoré sa vyskytnú po 
prevzatí diela objednávateľom počas záručnej doby a 
 
(b)  v akom ohľade ich príkazca porušuje. 
 
Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis/y/, ktorý musí byť overený Vašimi bankármi, alebo 
notárom. Overená žiadosť a prehlásenie musia byť doručené na našu adresu do (dátum 60 dní po 
očakávanom vypršaní záručnej doby na dielo) ............ (“termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí 
nám byť vrátená. 
 
 
Táto zábezpeka sa musí  riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum ............................... Podpis/y/ ...................................................................................... 
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Zásady BOZP na stavenisku 
 

Oddiel  I. 

1. Vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom. 

1.1 Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti: 

1.1.1 kvalifikovanými a odbornými zamestnancami,  

1.1.2 zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činnosti, 

1.1.3 školenými zamestnancami v zmysle  Vyhlášky č. 147/2013 Z.z.. SÚBP a SBÚ ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti BOZP na zaistenie bezpečnosti pri stavebných prácach, 

1.1.4 vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác 
a činností v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných 
pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci ( ďalej len zákon o BOZP“) v znení neskorších predpisov.  

2. Zaistenie „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ na stavenisku. 

2.1  Zhotoviteľ zodpovedá: 

2.1.1 za kvalifikáciu svojich zamestnancov, 

2.1.2 za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov, 

2.1.3 za preškolenie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

2.1.4 za ochranu pred požiarmi, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 
121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

2.1.5 za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP, 

2.1.6 za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy. 

2.2 Zhotoviteľ je povinný: 

2.2.1 V prípade, že menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie 
zmluvy je identický so zoznamom, ktorý tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijatie ponuky 
obstarávateľom, zároveň súhlasom objednávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko. 

V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie 
zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menný zoznam 
vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto 
zamestnancov. 

2.2.2 Označiť všetky  dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa 
(jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo         na 
stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy). 

2.2.3 Dodržiavať nasledovné príkazy : 

a) riadiť sa zásadami BOZP, 

b)  dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku, 

c)  v objektoch v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,   

d)  v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na 
stavenisku), 

e)  zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

f)  zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie 
zamestnancov svojich poddodávateľov, 

g)  triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať zákon č.223/2001 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
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h)  predkladať objednávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej 
činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska 
poverenému zamestnancovi objednávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu zmluvných 
činností, 

i)  umožniť koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených 
nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností. 

 

2.2.4 V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarmi dodržiavať 
okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia 
osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom s ktorými bol oboznámený. 

2.2.5 Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác 
(zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných 
platných predpisov, vyhlášok a nariadení. 

2.2.6 Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarmi pri 
prácach, ktoré bude v zmysle „Zásad BOZP na stavenisku“ vykonávať a v plnom rozsahu 
zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarmi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie 
príslušných  všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a 
bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných 
postupov. 

2.2.7 Plniť ohlasovaciu povinnosť v oblasti pracovnej úrazovosti, v zmysle ustanovenia zák. NR SR 
č.124/2006 Z.z. - § 17 – „ Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť 
a závažná priemyselná havária“, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie, a 
pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi 
bezpečnosti objednávateľovi – stavebníkovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie 
evidencie. 

2.2.8 Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických 
alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade že sa nezhoduje so zoznamom 
podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD) 

2.2.9 V prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodávateľov (zvýšenie počtu, 
výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní 
pracoviska poučený objednávateľom – stavebníkom a  túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich 
poddodávateľov. Za dodržiavanie BOZP a ochranu pred požiarmi pri činnosti týchto zamestnancov 
taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. 

2.2.10 Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom 
technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má 
právo objednávateľ – stavebník (koordinátor bezpečnosti) pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov 
a vykázať ich z priestorov staveniska. V prípade vzniku škôd na životnom prostredí objednávateľ – 
stavebník uplatní voči zhotoviteľovi sankcie. 

2.2.11 V plnom rozsahu plniť ustanovenia v zmysle § 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. 
o BOZP  

2.2.12 Plniť ustanovenia Vyhlášky č. 147/2013 Zb. SÚBP a SBÚ, ktorou sa ustanovujú podrobnosti BOZP na 
zaistenie bezpečnosti pri stavebných prácach. 

2.2.13 Plniť nariadenia, usmernenia a doporučenia koordinátora bezpečnosti objednávateľa – stavebníka a 
prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa § 7 a § 8 v zmysle nariadenia č. 396/2006 Z.z. 

2.2.14 Dodržiavanie ustanovení uvedených v bodoch 2.2.1 až 2.2.13 nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti 
za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

2.2.15 Pre umožnenie vykonania kontroly :  
a) objednávateľ v dostatočnom predstihu oznámi zhotoviteľovi termín výkonu kontroly BOZP 

koordinátorom bezpečnosti na príslušnom stavenisku z dôvodu zabezpečenia prítomnosti 
zodpovedných zástupcov zhotoviteľa za dodržiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedúci 
a pod.), prípadne ďalších vedúcich THZ, 

b)  zhotoviteľ umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa vstup na stavenisko k vykonaniu aj 
námatkovej (neohlásenej) kontroly. 
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3. Všeobecné ustanovenia. 

3.1 Doplňujúce podmienky: 

3.1.1 Koordinátor bezpečnosti objednávateľa upozorní zhotoviteľa na porušenie povinností vyplývajúcich    
z predchádzajúcich ustanovení prípadnou kontrolnou činnosťou počas doby výstavby diela záznamom 
do stavebného denníka, prípadne protokolárnym záznamom z vykonanej kontroly zabezpečovania 
úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na príslušnej stavbe. 

3.1.2 Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný zistené nedostatky neodkladne odstrániť do 
stanoveného termínu. V prípade, že tak neurobí, je koordinátor bezpečnosti oprávnený nariadiť 
prerušenie stavebných prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia stavebných prác znáša 
v plnej miere zhotoviteľ. 

Oddiel  II 
 
Text sa vypúšťa 

Oddiel  III. 
článok, 3 a 4 sa nemení 

5. Záverečné ustanovenie. 

5.1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že so „Zásadami BOZP na stavenisku“ sa dôkladne oboznámili, s 
obsahom súhlasia a podpisujú ich slobodne a nie za nevýhodných podmienok. 

5.1.2 Zásady BOZP na stavenisku sú vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie 
obdrží objednávateľ – stavebník, jedno zhotoviteľ a jedno koordinátor bezpečnosti. 

 
 
V Bratislave  dňa: V Banskej Bystrici dňa:  
Za objednávateľa:  Za zhotoviteľa:  
 
 
 
 
 
 .................................................. ................................................  
 Ing. Ivan Rybárik Ing. Dalibor Novotný 
 generálny riaditeľ  predseda predstavenstva 
 
 
 
  ...........................................  
  Ing. Martin Krchnák 
  podpredseda predstavenstva 
 





 

 

 

 

 

   

 Formulár č. 4 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

Ak uchádzač v zmysle zmluvy zamýšľa zadať časť prác formou subdodávky, je potrebné, aby uviedol 
nasledujúce podrobnosti: 

Meno a priezvisko / obchodné 
meno dodávateľa 

Predmet 
dodávok/Práca 

určená pre 
dodávateľa 

Podiel dodávky v % na 
celkových nákladoch zo 

zmluvy 

Skúsenosti z 
podobných stavieb 

(špecifikujte 
podrobnosti) 

adresa sídla 

IČO / dátum narodenia 

VALBEK&PRODEX spol. s 
r.o. 

Projektová 
dokumentácia 

2,1% Skúsenosti 
s projektovaním  

diaľničných, 
cestných 

a železničných 
stavieb 

Rusovská cesta 16, 851 01 
Bratislava 

IČO: 17 314 569 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa,  

 

 

    ................................................  
                     Ing. Dalibor Novotný 
                     predseda predstavenstva 

 
 
 
 
 
              ................................................  

             Ing. Martin Krchnák 
                    podpredseda predstavenstva 

 



Formulár č.8 ( ZOD príloha č. 3)   
   

Zoznam kľúčových odborníkov   

   

   

   

Zoznam kľúčových 
odborníkov 

  

   

Predmet zákazky: „Cesta I/9 
v úseku Chocholná-Mníchova 
Lehota“ 

  

   

Titul, meno, priezvisko funkcia zastúpenie v rámci realizácie 
diela 

Bc. Ján Bohovic Stavbyvedúci Vedúci stavby 

Ing. František Kaššai Stavbyvedúci Zástupca vedúceho stavby 

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   

Dátum:   
 
 
 
...............................................  
Ing. Dalibor Novotný 
predseda predstavenstva 
 
 
 
 
 
................................................  
Ing. Martin Krchnák 
podpredseda predstavenstva 

   
   

   
 


