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OBCHODNÉ PODMIENKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

ZMLUVA O DIELO č. 19080281 

(ďalej len „ZoD“)  

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  

v skrátenej forme "ŽSR" 
Sídlo:  Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma:  Iná právnická osoba 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po,  

Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:   Ing. Juraj Tkáč, generálny riaditeľ 

IČO:   31 364 501 

IČ DPH:   SK2020480121 

DIČ:   2020480121 

Bankové spojenie:    

IBAN:    

BIC/SWIFT kód:    

Adresa pre doručovanie  

písomností: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme 

"ŽSR", Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Tel. č., e-mail:   +421 2 2029 7705,  gro220@zsr.sk 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:    

Obchodné meno:  Metrostav a.s.  

Sídlo:  Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, Česká republika 

Právna forma:   Akciová spoločnosť 

Registrácia:   v OR vedenom Městským súdom v Prahe, Odd.B, vl. č. 758 

Štatutárny orgán:   Ing. Zdeněk Šinovský, podpredseda predstavenstva 

  Ing. František Kočí, člen predstavenstva 

IČO:   00014915 

 

Oprávnený podnikať v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky: 

  Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava  

  Mlynské Nivy 68,821 05 Bratislava 

 

Adresa pre doručovanie faktúr a daňových dokladov: 

  Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava  

  Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 

mailto:gro220@zsr.sk
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IČO:   31792693 

DIČ:   202025301 

IČ pre DPH:   SK202025301 

Bankové spojenie:    

IBAN:    

BIC/SWIFT kód:    

Adresa pre doručovanie  

písomností:  Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 

Tel. č., e-mail:   M: +420 724 607 306 E-mail: obchod.d8@metrostav.cz  

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná 

strana“). 

 

 
                      

Článok 1 

Predmet ZoD  

1.1. Táto ZoD sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „ZAST Ivanka 

pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD“ obstaranej postupom verejného obstarávania pre 

podlimitnú zákazku – verejná súťaž v zmysle ZVO. 

1.2. Predmetom ZoD je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich vo vybudovaní záchytného 

parkoviska pre motorové vozidlá, so stojiskami pre bicykle vrátane prislúchajúceho mobiliáru 

t.j. oplotenie parkoviska, kamerový systém, informačný systém (ďalej len „dielo“). Predmet 

tejto ZoD je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu ZoD (ďalej len 

„príloha č. 1“) a v Prílohe č. 2 – Ocenený výkaz výmer (ďalej len „príloha č. 2“). 

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo za podmienok stanovených v tejto ZoD, podľa 

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby  

„ZAST Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD“, spracovanej spoločnosťou 

DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31 322 000 (ďalej 

len „DSPRS“) a projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby ostatných technologických 

zariadení spracovanej Zhotoviteľom (ďalej len „PD“), v súlade so všeobecnými technickými 

požiadavkami kvality stavieb pri dodržaní legislatívy Slovenskej republiky, STN EN, STN, 

Technických noriem železníc, interných predpisov Objednávateľa a príslušných 

technologických postupov. 

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastné 

nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť v čase a v kvalite dojednanej podľa tejto ZoD.   

1.5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať, zaplatiť za takéto dielo cenu 

v zmysle článku 3 tejto ZoD a poskytnúť Zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby dielo 

bolo vykonané v dohodnutej lehote plnenia.  

1.6. Nasledovné dokumenty sa považujú za súčasť tejto ZoD a za záväzné dokumenty, podľa 

ktorých bude dielo realizované: 

1.6.1. Súťažné podklady k zákazke „ZAST Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre 

IAD, vrátane odpovedí Objednávateľa ako verejného obstarávateľa na žiadosti 

o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a/alebo na preukázanie 

splnenia podmienok účasti, 

1.6.2. DSPRS, 

1.6.3. PD, ktorú je povinný v zmysle bodu 1.3. vypracovať Zhotoviteľ, 

1.6.4. Právoplatné stavebné povolenie/povolenia, ktoré Zhotoviteľovi predloží 

Objednávateľ, 
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1.6.5. Ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto ZoD. 

1.6.6. Harmonogram postupu prác a technologický postup prác po ich schválení zo strany 

Objednávateľa v zmysle bodu 2.5. 

1.7. V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto ZoD a dokumentmi podľa bodu 1.6.1.,  

1.6.2., 1.6.3. a 1.6.4. majú ustanovenia tejto ZoD prednosť pred ustanoveniami týchto 

dokumentov. V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu ZoD a jej prílohami, majú 

prednosť ustanovenia textu ZoD. 

1.8. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD potvrdzuje, že obdržal od Objednávateľa všetky podklady a 

dokumenty potrebné na riadne vykonanie diela. Podklady, ktoré netvoria súčasť tejto ZoD 

a ktoré Zhotoviteľ obdrží po jej podpise, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu 

preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť Objednávateľovi a to najneskôr do desiatich (10) 

pracovných dní odo dňa ich prevzatia. V prípade, ak sa počas realizácie diela preukáže, že 

Objednávateľ neodovzdal Zhotoviteľovi všetky potrebné podklady pre realizáciu diela, 

Zhotoviteľ je oprávnený dodatočne vyžiadať od Objednávateľa chýbajúce podklady a 

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočne vyžiadané podklady najneskôr 

do desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa, ktorou Zhotoviteľ 

požiadal o doplnenie podkladov. 

 

Článok 2 

Miesto a lehota plnenia  

 

2.1. Miesto plnenia sa nachádza v areáli železničnej zastávky Ivanka pri Dunaji. 
 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do  šiestich (6) mesiacov odo dňa začatia realizácie 

diela v zmysle bodu 2.8.. Dielo sa považuje za vykonané okamihom podpísania  posledného 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti.  
 

2.3. Lehotu plnenia podľa bodu 2.2. možno predĺžiť len v nasledovných prípadoch: 

2.3.1. potreba vykonania naviac prác, 

2.3.2. neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa, 

2.3.3. písomný pokyn Objednávateľa na prerušenie prác.  
 

2.4. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.1., Zhotoviteľ predloží 

Objednávateľovi návrh dodatku v zmysle bodu 3.6.  Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty 

plnenia podľa bodu 2.3.2., lehota plnenia sa automaticky (bez potreby uzatvárania dodatku) 

predĺži o dobu, po ktorú je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi. 

Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.3., lehota plnenia sa 

automaticky (bez potreby uzatvárania dodatku) predĺži o dobu od doručenia pokynu na 

prerušenie prác Zhotoviteľovi do doručenia pokynu Objednávateľa na pokračovaní v prácach 

Zhotoviteľovi 
 

2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje včas predložiť Objednávateľovi na schválenie harmonogram postupu 

prác a technologický postup prác najneskôr však do desiatich (10) dní odo dňa odovzdania 

staveniska a odsúhlasenia termínov výluk. Objednávateľ sa k predloženému harmonogramu 

postupu prác a technologickému postupu prác bez zbytočného odkladu od ich obdržania 

vyjadrí s tým, že je oprávnený vo vyjadrení určiť čiastkové termíny plnenia, ktoré budú 

považované za sankcionovateľné míľniky, pričom v harmonograme postupu prác budú termíny 

schválených výluk zohľadnené. Po schválení bude harmonogram postupu prác 

a technologického postupu prác záväznou súčasťou tejto zmluvy. Za správnosť a úplnosť 

harmonogramu postupu prác zodpovedá zhotoviteľ. 
 

2.6. Sankcionovateľný míľnik v zmysle bodu 2.5. sa bude považovať za splnený, ak budú 

dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať podľa harmonogramu postupu prác 

sankcionovateľnému míľniku. Pokiaľ Zhotoviteľ nevykoná všetky práce, ktoré majú podľa 
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harmonogramu postupu prác sankcionovateľnému míľniku predchádzať, dostáva sa do 

omeškania. Zhotoviteľ sa do omeškania nedostane, pokiaľ sankcionovateľný míľnik nesplnil 

z dôvodov uvedených v bode 2.3., čo je povinný Objednávateľovi preukázať. Splnenie 

sankcionovateľného míľnika vrátane špecifikácie prác, je povinný do stavebného denníka 

zapísať Zhotoviteľ. Správnosť zápisu potvrdí svojim podpisom v stavebnom denníku stavebný 

dozor Objednávateľa. 
 

2.7. Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup Zhotoviteľa pri vykonávaní diela je pomalý alebo 

Zhotoviteľ z akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme 

postupu prác, je Zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr na pokyn Objednávateľa dodatočné 

opatrenia na urýchlenie vykonania diela tak, aby bola dodržaná príslušná lehota plnenia 

uvedená v bode 2.2. Tieto opatrenia je Zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez nároku 

na zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ Zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu 

najneskôr v lehote 3 pracovných dní od vyzvania zo strany Objednávateľa alebo sa tieto 

opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má Objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na 

urýchlenie zhotovovania diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady 

v súvislosti s týmito opatreniami znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto 

náklady osobitnou faktúrou doručenou Zhotoviteľovi alebo si tieto náklady započítať 

s pohľadávkou Zhotoviteľa vzniknutou na základe tejto ZoD. 

2.8. Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný začať s realizáciou diela (t. j. vykonať akýkoľvek 

úkon resp. činnosť, ktorá by mu spôsobila vznik nákladov ako napríklad zariadenie staveniska, 

navážka materiálu na stavenisko, stráženie staveniska a pod.) po kumulatívnom splnení 

nasledovných podmienok:  

2.8.1. nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia resp. oznámenia stavebného úradu k 

ohláseniu stavby v znení bez námietok,  

2.8.2. odovzdanie staveniska Objednávateľom,  

2.8.3. odsúhlasenie harmonogramu postupu prác zo strany Objednávateľa, a zároveň   

2.8.4. schválenie výluk Objednávateľom. 

 

Článok 3 

Zmluvná cena 

3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene za dielo:  

  Cena diela celkom bez DPH  1.705.004,63 EUR  

3.2.     Zmluvná cena je dohodnutá ako cena bez DPH. V prípade legislatívnej zmeny týkajúcej sa 

DPH bude DPH fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

3.3.     Zmluvné strany sa dohodli na jednotkových cenách položiek zmluvnej ceny podľa prílohy č. 2. 

Množstvá uvedené v prílohe č. 2 sú odhadované a skutočné množstvá sa určia meraním. 

Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD potvrdzuje, že ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 

tejto ZoD obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela a to najmä, nie však 

výlučne: 

3.3.1. všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, 

prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, 

3.3.2. všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, 

cestovné a iné vedľajšie výdavky,  

3.3.3. náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých pre realizáciu diela 

potrebných materiálov a dodávok,  

3.3.4. náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, skladovacie 

plochy, 

3.3.5. náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela Objednávateľom, 
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3.3.6. náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, 

3.3.7. náklady súvisiace s  vytýčením podzemných vedení, 

3.3.8. náklady súvisiace s výlukovou činnosťou a strážením priecestí vrátane nákladov na 

predĺženie výluky, 

3.3.9. náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane colných 

a iných poplatkov spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, certifikáciou výrobkov 

a materiálov, 

3.3.10. licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva, 

3.3.11. skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

a internými predpismi Objednávateľa vrátane nákladov na vydanie energetického 

certifikátu, revíznych správ, úradných skúšok, 

3.3.12. prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na vykonanie školenia, resp. poučenia a 

následného overenia predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmä zákon o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v 

podmienkach ŽSR) v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR a prípadné 

náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby osoby vykonávajúce dielo spĺňali 

predpísanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť, náklady na lekárske 

prehliadky a na oboznámenie sa pracovníkov Zhotoviteľa s miestnymi pomermi, 

3.3.13. všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre riadne 

plnenie predmetu tejto ZoD, 

3.3.14. náklady vzniknuté v súvislosti s nakladaním s odpadom vzniknutým pri realizácii diela, 

3.3.15. náklady, ktoré Zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s plnením povinností podľa tejto ZoD, 

3.3.16. náklady, ktoré Zhotoviteľ vynaložil na vypracovanie projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia, vyhodnotenie meraní, vyhlásenia o zhode, vyhlásenia 

o parametroch, elaboráty kvality, východiskové revízie jednotlivých zariadení 

dotknutých výmenou elektroinštalácie a na uzemnenie celého objektu, 

3.3.17. náklady na dočasný záber pozemkov potrebných na realizáciu stavby, ktoré nie sú 

majetkom Objednávateľa (priame náklady na úpravu pozemkov, náklady potrebné na 

zabezpečenie týchto pozemkov – prístupy, nájomné zmluvy a i. z toho vyplývajúce 

poplatky), 
3.3.18. náklady na vytýčenie inžinierskych sietí, ktoré nie sú v správe a majetku 

Objednávateľa, 
3.3.19. náklady na koordináciu subdodávateľov, 
3.3.20. náklady spojené s odovzdaním diela Objednávateľovi, 
3.3.21. náklady spojené so zriadením a odstránením zariadenia staveniska, 

3.3.22. náklady na vypracovanie PD, 

3.3.23. náklady na dozor a kontrolu správcov cudzích sietí a zariadení, 

3.3.24. náklady na splnenie povinností Zhotoviteľa podľa bodov 6.18.1. až 6.18.2. tejto ZoD, 

3.3.25. náklady vzniknuté v súvislosti so splnením všetkých povinností podľa tejto ZoD,  

3.3.26. náklady na zabezpečenie všetkých podkladov potrebných pre vydanie kolaudačného 

rozhodnutia/rozhodnutí resp. rozhodnutia/rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby 

a zabezpečenie ich právoplatnosti. 

3.4. K zvýšeniu ceny podľa bodu 3.1. môže dôjsť len v prípade vzniku naviac prác t.j. pri zvýšení 

množstva jednotlivých položiek, respektíve doplnením nových položiek do oceneného výkazu 

výmer, ktoré nebolo možné objektívne pri príprave súťaže predvídať  a súčasne sú nevyhnutné 

pre riadne vykonanie diela. 

3.5. Za naviac práce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky Zhotoviteľa na vykonanie prác, 

ktoré sú dôsledkom nekonania Zhotoviteľa s odbornou starostlivosťou ako napríklad 

nedostatočné preštudovanie podkladov, ktoré Zhotoviteľ prijal od Objednávateľa pred 

podpisom tejto ZoD, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, ako aj 

z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.  
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3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať naviac práce bezodkladne po doručení  písomného pokynu zo 

strany stavebného dozoru Objednávateľa. Zhotoviteľ ihneď po vecnom a finančnom vyjadrení 

naviac prác predloží Objednávateľovi návrh dodatku k tejto ZoD, predmetom ktorého bude 

najmä rozsah vykonaných naviac prác odsúhlasených zo strany stavebného dozoru 

Objednávateľa, cena za naviac práce určená podľa bodu 3.7. a návrh o akú dobu sa má lehota 

plnenia predĺžiť z dôvodu vykonania naviac prác s odôvodnením, vrátane presného výpočtu na 

dni. Právo Zhotoviteľa na zaplatenie naviac prác vznikne momentom nadobudnutia účinnosti 

dodatku a nárok na úhradu ceny naviac prác vzniká v zmysle podmienok uvedených v článku 

4. tejto ZoD. 

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v návrhu dodatku podľa bodu 3.6. bude jednotková cena 

jednotlivých položiek naviac prác rovnaká ako jednotková cena položiek uvedených v 

ocenenom výkaze výmer, najviac však vo výške ceny na trhu obvyklej za tieto položky. 

V prípade, ak návrh dodatku bude obsahovať nové položky, ktoré nie sú ocenené v ocenenom 

výkaze výmer, jednotkovú cenu týchto položiek je Zhotoviteľ povinný určiť ako cenu na trhu 

obvyklú, t.j. cenu za ktorú sa rovnaký príp. porovnateľný materiál v danom čase a na danom 

mieste na trhu predáva, resp. za ktorú sa rovnaké príp. porovnateľné práce v danom čase a na 

danom mieste na trhu uskutočňujú. Zhotoviteľ je povinný obvyklosť cien v zmysle tohto bodu 

Objednávateľovi preukázať. V prípade, že Zhotoviteľ obvyklosť cien jednotlivých položiek 

v cenovom návrhu dostatočným spôsobom nepreukáže, cenu položiek určí Objednávateľ a to 

o 10 % nižšiu ako  je cena podľa relevantných cenníkov (napr. Cenekon, ODIS, verejne 

dostupné cenníky podľa voľby Objednávateľa) v čase zisťovania obvyklosti cien, a pre prípad, 

že sa daná položka v cenníku nenachádza, určí cenu objednávateľ spriemerovaním aspoň 

dvoch cien vyhodnocovanej položky zistených na trhu. 
3.8. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD potvrdzuje, že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené  

so zhotovením diela tak, ako je popísané v tejto ZoD a ako bolo definované vo zverejnenej 

výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. 

 

Článok 4 

Platobné podmienky a fakturácia 

4.1. Platby sa budú uskutočňovať v EUR. 

4.2. Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) bude stanovená v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). 

4.3. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok ani zálohovú platbu. 

4.4. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť faktúru 1x mesačne len za skutočne zrealizované práce 

v príslušnom mesiaci najskôr v posledný deň príslušného mesiaca. 

4.5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za daný mesiac po potvrdení súpisov vykonaných 

prác a rekapitulácie stavebným dozorom. Následne je Zhotoviteľ povinný  faktúru potvrdenú 

stavebným dozorom zaslať Objednávateľovi na adresu uvedenú v bode 4.10., nie však skôr 

ako Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi bankovú záruku podľa článku 5 tejto ZoD. 

4.6. Za deň dodania sa pre účely zákona o DPH  považuje deň, kedy boli potvrdené súpisy 

vykonaných prác a rekapitulácia stavebným dozorom. 

4.7. Zhotoviteľ je povinný priložiť nasledovné podporné dokumenty (prílohy): 

a) ku každému vyhotoveniu faktúry: originál súpisu vykonaných prác, podpísaného 

Zhotoviteľom a potvrdeného stavebným dozorom, 

b) ku každému vyhotoveniu faktúry: originál rekapitulácie, podpísanej Zhotoviteľom 

a potvrdenej stavebným dozorom, 

c) ku každému vyhotoveniu faktúry, v ktorej je zahrnutá aj fakturácia za niektorú 

zo všeobecných požiadaviek(Dokladovanie základných požiadaviek TSI ES-Okamžité 
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posúdenie PD, Dokladovanie základných požiadaviek TSI ES -Dokladovanie požiadaviek 

TSI pri odovzdaní Diela): originál preberacieho protokolu (ktorým boli dodané príslušné 

správy, resp. príslušná dokumentácia) podpísaného Zhotoviteľom a stavebným dozorom, 

pričom tieto položky musia byť tiež zahrnuté do rekapitulácie, 

d) iné dokumenty, podľa požiadaviek Objednávateľa alebo stavebného dozoru alebo 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

Objednávateľ je oprávnený počas plnenia tejto ZoD zmeniť, vynechať alebo pridať 

požadovaný dokument, ktorý bude prílohou faktúry, pričom táto zmena nevyžaduje 

uzatvorenie dodatku. 

4.8. Všetky faktúry musia obsahovať: 

 obligatórne náležitosti ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky, 

 náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov, 

 náležitosti predpísané v zmysle zákona o DPH, 

 nasledovné údaje: 

 názov diela (stavby), 

 predmet úhrady, 

 IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa, číslo účtu Zhotoviteľa 

 číslo ZoD, 

 fakturovanú čiastku bez DPH, 

 čiastku DPH (ak je Zhotoviteľ platca DPH na Slovensku), 

 čiastku k úhrade vrátane DPH (ak je Zhotoviteľ platca DPH na Slovensku), 

 splatnosť faktúry slovom (tak ako je stanovená v tomto článku). 

4.9. Penalizačná faktúra bude okrem náležitostí podľa predchádzajúceho bodu  obsahovať aj: 

 predmet penalizácie 

 v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať 

aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní 

 číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje  

 splatnosť a sumu v EUR 

4.10. Faktúry budú predkladané v piatich (5) vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť 

rovnopis s originálnymi podpismi. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia ZoD jednostranne 

zmeniť požadovaný počet vyhotovení faktúry, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie 

dodatku. Po potvrdení faktúry stavebným dozorom si jedno vyhotovenie faktúry (vrátane 

príloh) ponecháva stavebný dozor a štyri vyhotovenia faktúry (vrátane príloh) je Zhotoviteľ 

povinný predložiť so sprievodným listom Objednávateľovi na adresu Železnice Slovenskej 

republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 

Bratislava.  

4.11. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť faktúru (vrátane príloh) aj 

v elektronickej podobe vo formáte určenom Objednávateľom.  

4.12. Lehota splatnosti riadne vyhotovenej a doručenej faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia faktúry na adresu uvedenú v bode 4.10. Zmluvné strany berú na vedomie, že 

dohodnutá lehota splatnosti podľa tejto ZoD nie je v hrubom nepomere k právam 

a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa  podľa § 369d 

Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia 

záväzku. 

4.13. Za riadne vyhotovenú faktúru sa považuje faktúra, ktorá spĺňa náležitosti podľa tohto článku 

a ktorej  prílohou sú všetky požadované podporné dokumenty. 
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4.14. Za dátum doručenia faktúry sa považuje dátum doručenia faktúry na adresu uvedenú v bode 

4.10., vrátane všetkých požadovaných podporných dokumentov podľa bodu 4.7., ktoré sú 

správne po vecnej a formálnej stránke. 

4.15. Riadne vyhotovenú a doručenú faktúru uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi bezhotovostným 

prevodom finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa na bankový účet 

Zhotoviteľa uvedený v identifikačných údajoch Zhotoviteľa v záhlaví ZoD. Akákoľvek zmena 

bankového účtu Zhotoviteľa sa považuje za zmenu ZoD, ktorú je možné vykonať len na 

základe písomného dodatku uzatvoreného v súlade so ZoD. 

4.16. Ak faktúra (vrátane príloh) nebude vyhotovená riadne v súlade s týmto článkom, alebo ak 

faktúra bude obsahovať neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, alebo údaje uvedené vo 

faktúre alebo v ktoromkoľvek z požadovaných podporných dokumentov nebudú navzájom 

v súlade, alebo faktúra alebo ktorýkoľvek z požadovaných podporných dokumentov nebude 

správny po vecnej alebo formálnej stránke, alebo k faktúre nebudú priložené všetky 

požadované podporné dokumenty, Objednávateľ bude oprávnený takúto faktúru vrátiť 

Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie 

lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti 60 kalendárnych dní 

začne plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia faktúry na adresu uvedenú v bode 4.10., 

vrátane všetkých požadovaných podporných dokumentov, ktorá obsahuje úplné, správne 

a pravdivé údaje a je správna po formálnej a vecnej stránke. 

4.17. Zhotoviteľ je povinný najneskôr s predložením prvej faktúry predložiť Objednávateľovi 

zoznam splnomocnených osôb na podpisovanie (potvrdzovanie) faktúry, rekapitulácie 

a súpisov vykonaných prác spolu s ich podpisovými vzormi. Tento zoznam musí byť 

podpísaný štatutárnym orgánom Zhotoviteľa. 

4.18. Peňažný záväzok Objednávateľa sa na účely tejto ZoD považuje za splnený dňom, v ktorom 

bola príslušná suma odpísaná z bankového účtu Objednávateľa  v prospech Zhotoviteľa. 

4.19. Zhotoviteľ je povinný pravidelne každý mesiac najneskôr do 5 dní od vystavenia faktúry 

predkladať Objednávateľovi v papierovej a v elektronickej podobe stavebným dozorom 

odsúhlasený aktualizovaný finančný plán na všetky platby v mesačnom členení na obdobie od 

začiatku do konca plnenia ZoD. Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o zmenu 

štruktúry finančného plánu. 

4.20. Do finančného plánu musí Zhotoviteľ zahrnúť hodnotu prác vrátane odhadu predpokladaných 

nákladov. Pri príprave musí zohľadniť všetky známe skutočnosti týkajúce sa realizácie ZoD 

tak, aby predložený finančný plán predstavoval konečný odhad nákladov ZoD. V prípade 

potreby spolupracuje so stavebným dozorom. 

4.21. Pri položkách oceneného výkazu výmer s mernou jednotkou kus sa bude aplikovať nasledovný 

postup: 

4.21.1. v prípade, že merná jednotka zahŕňa stratné, resp. inú prirážku, je možné fakturovať 

túto položku na desatinné miesta za podmienky doloženia meracieho protokolu k 

faktúre. V meracom protokole na túto položku musí byť uvedené množstvo v kusoch, k 

tomu prislúchajúce % prirážky a zdôvodnenie uplatnenia prirážky, 

4.21.2. v prípade, že merná jednotka nezahŕňa stratné, resp. inú prirážku, táto položka musí byť 

uvedená v celých číslach (množstvo na celé kusy). 

4.22. Ak skutočné množstvo položky neprekročí množstvo uvedené v ocenenom výkaze výmer pre 

danú položku, pri fakturovaní nemôže byť prekročená cena celkom za danú položku uvedenú  

v ocenenom výkaze výmer. 

4.23. Žiadna zo strán nie je oprávnená jednostranným úkonom započítať akékoľvek svoje nároky 

alebo záväzky vyplývajúce z tejto ZoD voči druhej zmluvnej strane, s výnimkou započítania 

pohľadávok podľa bodu 8.10. článku 8 druhá veta. 
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Článok 5 

Banková záruka 

5.1. Bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti ZoD Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi 

dátum platnosti bankovej záruky, ktorý je Zhotoviteľ povinný uviesť v návrhu textu bankovej 

záruky. Dátum platnosti bankovej záruky stanoví Objednávateľ ako dátum uplynutia 15 

mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný predložiť návrh textu 

bankovej záruky Objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia 

dátumu platnosti bankovej záruky. Objednávateľ sa k návrhu textu bez zbytočného odkladu 

vyjadrí. Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi bankovú záruku do 5 pracovných dní 

odo dňa odsúhlasenia návrhu jej textu Objednávateľom. Pokiaľ Objednávateľ neschváli 

Zhotoviteľovi predložený text návrhu bankovej záruky, Zhotoviteľ je povinný odstrániť 

nedostatky textu návrhu v lehote stanovenej Objednávateľom. 

5.2. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková 

záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou 

zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo zahraničnou bankou odsúhlasenou 

Objednávateľom. V prípade, že banková záruka je vystavená v cudzom jazyku, spolu 

s bankovou zárukou musí byť predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka. 

5.3. Banková záruka musí znieť na sumu vo výške 10 % zmluvnej ceny bez DPH a musí byť 

vyhotovená podľa vzoru bankovej záruky uvedeného v Prílohe č. 3 – Banková záruka (vzor) 

(ďalej len „príloha č. 3“).  

5.4. Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby banková záruka bola platná a vymáhateľná dovtedy, kým 

Zhotoviteľ nevykoná dielo t.j. do doby vydania Vyhlásenia o odstránení vád a nedorobkov 

podľa bodu 6.15. Ak Vyhlásenie o odstránení vád a nedorobkov podľa bodu 6.15. nebude 

vydané aspoň 28 dní pred uplynutím platnosti bankovej záruky, Zhotoviteľ je povinný v lehote 

do 14 dní pred uplynutím platnosti bankovej záruky predložiť Objednávateľovi predĺženie 

platnosti bankovej záruky.  

5.5. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek 

námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných 

súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, na ktorú banková 

záruka znie, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky alebo povinnosti vyplývajúce mu zo ZoD 

alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, až do vydania Vyhlásenia o odstránení vád 

a nedorobkov podľa bodu 6.15. 

5.6. V prípade, ak pred uplynutím platnosti bankovej záruky bude stavebným dozorom vydané 

Vyhlásenie o odstránení vád a nedorobkov podľa bodu 6.15. tejto ZoD, potom je Objednávateľ 

na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa povinný vrátiť bankovú záruku Zhotoviteľovi do 14 

dní od obdržania písomnej žiadosti Zhotoviteľa. 

5.7. Nepredloženie návrhu bankovej záruky alebo nepredloženie bankovej záruky v lehote podľa 

bodu 5.1. sa bude považovať za podstatné porušenie ZoD a oprávňuje Objednávateľa od ZoD 

odstúpiť.  

 

Článok 6 

Povinnosti Zhotoviteľa a dodacie podmienky 
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6.1. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú 

na výkon diela platné právne predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi 

Objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadny výkon diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy 

týkajúce sa výkonu diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných 

predpisoch Objednávateľa a v tejto ZoD. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonané dielo bude spĺňať 

všetky parametre, ktoré sú pre takéto dielo vyžadované predpismi a normami technickými, 

bezpečnostnými a právnymi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi 

Objednávateľa a touto ZoD. 

6.2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť Objednávateľovi, kedy bude dielo alebo 

jeho časť pripravené na odovzdanie. 

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od Objednávateľa stavenisko na základe výzvy 

Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ určí deň a hodinu začatia odovzdania staveniska. 

Objednávateľ je povinný zaslať Zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska v dostatočnom 

časovom predstihu, a to najmenej 5 pracovných dní vopred. Zhotoviteľ vytýči obvod 

staveniska a tiež v oblasti staveniska vytýči polohy inžinierskych sietí pred zahájením 

stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené s poškodením vytýčených inžinierskych 

sietí znáša v plnej miere Zhotoviteľ. 

6.4. Funkciu stavebného dozora budú vykonávať zamestnanci odboru investorského GR ŽSR, 

ktorých Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi v zmysle bodu 15.2. tejto ZoD.  

6.5. Hlavného stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi oznámiť v súlade s bodom 

15.3. tejto ZoD. 

6.6. Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby. 

6.7. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný denník) v znení 

neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný 

denník v slovenskom jazyku, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva 

v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je Zhotoviteľ povinný 

uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 

6.8. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. 

Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, projektant 

(autorský dozor) obvyklým spôsobom s dennými zápismi. Na závažné záznamy bude 

Objednávateľ do 24 hodín upozornený. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný. 

Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie 

uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať 

žiadne ustanovenie tejto ZoD. 

6.9. Ak zástupca Objednávateľa do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko 

k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 

6.10. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. 

Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup prác na diele. 

6.11. Zhotoviteľ je povinný v súlade s predpisom ŽSR Z9 – Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy 

v správe ŽSR zabezpečiť pre všetkých svojich pracovníkov, ktorí budú vykonávať činnosti 

v obvode dráhy povolenie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, a pre všetky vozidlá 

povolenie na vjazd cestného vozidla do   obvodu dráhy v správe ŽSR počas celého výkonu 

práce. 



Verejná súťaž: „ZAST Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD“  

 

 

6.12. Zhotoviteľ je povinný na mieste výkonu diela pri vykonávaní diela a v okolí miesta výkonu 

diela dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný 

odstraňovať odpady vzniknuté z jeho činnosti. 

6.13. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi alebo tretím osobám 

v súvislosti s výkonom diela podľa tejto ZoD. 

6.14. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela uskutočniť kontrolu 

vykonávania diela v súlade s touto ZoD. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá 

bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie 

akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred 

preukázateľne vyzve Objednávateľa na prevzatie zakrývaných častí diela. 

6.15. Po prevzatí predmetu ZoD na základe podpísaných Protokolov o odovzdaní a prevzatí stavby, 

(diela) alebo jej dokončenej časti pre príslušný stavebný objekt, resp. prevádzkový súbor a po 

odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v týchto protokoloch, bude stavebným 

dozorom vydané Vyhlásenie o odstránení vád a nedorobkov a Protokol o vyhotovení diela. 

Zhotoviteľ má právo požiadať stavebný dozor o vydanie Vyhlásenia o odstránení vád 

a nedorobkov a Protokolu o vyhotovení diela až potom, ako budú Objednávateľom podpísané 

všetky Protokoly o odovzdaní a prevzatí stavby (diela), alebo jej dokončenej časti pre 

príslušný stavebný objekt, resp. prevádzkový súbor. 

6.16. Ak Objednávateľ prevezme predmet ZoD s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré nebránia 

riadnemu užívaniu diela alebo jeho časti, uvedie v Protokole o odovzdaní a prevzatí stavby 

(diela), alebo jej dokončenej časti zoznam týchto vád a/alebo nedorobkov, vrátane dodatočnej 

primeranej lehoty na ich odstránenie, v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje bezplatne tieto vady 

a/alebo nedorobky odstrániť. 

6.17. Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie Objednávateľa akýkoľvek podklad, dokument, 

správu alebo iný materiál týkajúci sa realizácie stavby a to vo forme určenej Objednávateľom. 

Objednávateľ je oprávnený zmeniť formu počas realizácie ZoD, pričom na uvedenú zmenu 

formy Objednávateľ Zhotoviteľa upozorní v požiadavke na predloženie predmetného 

podkladu, dokumentu, správy alebo iného materiálu týkajúceho sa realizácie stavby. 

Zhotoviteľ je povinný prepracovať predložený materiál v zmysle pripomienok, prípadne 

predložiť jeho aktualizáciu, ak o to Objednávateľ požiada. Pre dokumenty, ktoré Zhotoviteľ 

predkladá v zmysle ZoD a nie je stanovená ich forma, Zhotoviteľ je povinný predkladať vo 

forme odsúhlasenej stavebným dozorom prípadne iným oprávneným zamestnancom 

Objednávateľa, pričom odsúhlasenú formu je možné meniť počas realizácie. 

6.18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť: 

6.18.1. pred začatím realizácie: okamžité posúdenie projektovej dokumentácie (podľa ktorej 

sa bude realizovať dielo) s platnými TSI, ktoré bude dokladovať správou 

notifikovanej osoby, 

6.18.2.   po ukončení realizácie: posúdenie súladu diela s platnými TSI, ktoré dokladuje 

potvrdením o čiastkovom overení subsystému a splnenie základných požiadaviek 

TSI u predmetnej stavby, ktoré dokladuje ES vyhláseniami o zhode a vhodnosti 

používania a o overení subsystémov.  

O odovzdaní a prevzatí originálov vyššie uvedených dokumentov bude spísaný preberací 

protokol, ktorý potvrdí stavebný dozor objednávateľa.  

Podrobnosti ohľadom vydávania príslušných vyhlásení, pri činnostiach uvedených v bodoch 

6.18.1. a 6.18.2. ZoD, sú uvedené v príslušných TSI a v Smernici 2008/57/ES Európskeho 

parlamentu a rady o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve, v Nariadení Komisie z 

18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému 

„infraštruktúra“ systému železníc v Európskej únii č. 1299/2014, v zákone č. 513/2009 Z. z. 
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o dráhach v znení neskorších právnych predpisov a v internom predpise Objednávateľa ŽSR 

R2 Zabezpečenie interoperability na ŽSR.  

6.19. Zhotoviteľ je povinný vypracovať do 7 pracovných dní po skončení každého mesiaca správy o 

postupe prác (o cenovom a vecnom plnení) a predložiť ich v troch vyhotoveniach v písomnej 

forme stavebnému dozoru na schválenie. Po schválení stavebným dozorom je Zhotoviteľ 

povinný predložiť správy Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach v písomnej forme a v 

jednom vyhotovení v elektronickej forme (CD/DVD nosič). Formát správy o postupe prác 

musí byť schválený Objednávateľom.  

Každá správa musí obsahovať: 

6.19.1. diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu každej etapy projektových 

prác dokumentácie Zhotoviteľa, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na 

schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky, dodávky na stavenisko, 

výstavby, akýchkoľvek skúšok, preberacieho konania, záručnej lehoty, 

6.19.2. fotodokumentáciu z postupu prác, záznamy o personáli, zariadení Zhotoviteľa, kópie 

dokumentov o zabezpečení kvality, certifikáty materiálov, 

6.19.3. bezpečnostné štatistiky, záznamy o prípadných nehodách, činnosti vo vzťahu 

k životnému prostrediu a verejnosti, 

6.19.4. výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich 

súčastí, environmentálne správy, hlásenie – zoznam vyzískaného materiálu, 

odovzdaného Objednávateľovi. 

6.20. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi:  

(a) geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia (geometrický plán skutočnej realizácie 

stavby)  vyhotovenú zodpovedným geodetom s oprávnením na výkon činnosti podľa 

zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, 

ktorá musí obsahovať aj geometrické plány s vyznačením vecných bremien, ako súčasť 

podkladov ku kolaudačnému konaniu. Dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade 

s normou TNŽ 01 3412 - „Digitálna dokumentácia“ a súvisiacich predpisov a musí 

obsahovať situáciu v mierke 1:1000 podsvietenú katastrálnou mapou s uvedením 

parcelných čísiel. Zameranie skutočného vyhotovenia musí byť naviazané na jednotnú 

trigonometrickú sieť, resp. spôsobom, akým je vyhotovená projektová dokumentácia 

(vytyčovacie schémy),  

(b) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so  zakreslením všetkých zmien podľa 

skutočného stavu vykonaných prác v troch vyhotoveniach v tlačenej podobe (čistopis) 

a vo dvoch vyhotoveniach na digitálnom médiu CD/DVD, v súlade s normou TNŽ 01 

3412 - „Digitálna dokumentácia“ a súvisiacich predpisov. Súčasťou projektovej 

dokumentácie skutočného vyhotovenia bude aj pozdĺžny technický projekt vypracovaný 

v zmysle v zmysle Prílohy č.4 predpisu TS3-1a tiež aj skutočný stav pozemkov ŽSR 

v ohraničenom pláne(t.j. označenie pre zistenie priebehu hraníc pozemkov vo vlastníctve 

Slovenskej republiky v správe Objednávateľa, na ktorých je postavená dráha a jej súčasti), 

(c) potvrdenie o úspešnom vykonaní preberacích skúšok a technických prehliadok, 

(d) zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a 

návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do 

slovenského jazyka, 

(e) návod na obsluhu a údržbu technologických zariadení, 

(f) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

(g) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 
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(h) zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní  zmontovaných zariadení, 

(i) doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

(j) protokoly o vykonanej úradnej skúške UTZ 

(k) východiskové revízne správy elektrických zariadení, 

(l) stavebné denníky, 

(m) potvrdenie zhody, 

(n) všetky podklady/dokumenty potrebné k zabezpečeniu právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia/rozhodnutí resp. rozhodnutia/rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby pričom 

pokiaľ sa v konaniach ukáže, že niektorý podklad/dokument nie je dostatočný alebo ak 

chýba, Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej stavebným úradom pre stavebníka zjednať 

nápravu, 

(o) udržiavací poriadok (manuál údržby) a technické podmienky pre údržbu a opravy 

všetkých inštalovaných zariadení. V podmienkach budú stanovené:  

(i) zásady výkonov plánovanej periodickej údržby za účelom zabránenia predčasného 

opotrebenia  (potrebný rozsah, periodicita prác, pracovné postupy, oprávnenia, iné), 

(ii) zásady výkonov okamžitých opráv (na úrovni výmeny blokov, komponentov, armatúr 

a iných definovaných častí zariadení) zložkami údržby Objednávateľa, 

(iii) potrebné technické vybavenie pracovísk pre kvalifikovaný výkon plánovanej periodickej 

údržby aj okamžitých opráv, 

(iv) metódy diagnostiky a potrebnej diagnostickej techniky, 

(v) zoznamy odporúčaných náhradných dielov s uvedením počtov, jednotkových cien, 

dodacích lehôt, potrebných pre kvalifikovaný výkon okamžitých opráv inštalovaných 

zariadení (jednotková cena náhradných dielov nesmie presiahnuť cenu, použitú pre 

výpočet ceny obstarania celého diela a musí byť garantovaná počas celej doby, na ktorú sa 

bude vzťahovať záruka Zhotoviteľa), 

(vi) zoznamy odporúčaných školení pre zamestnancov údržby potrebných pre kvalifikovaný 

výkon plánovanej periodickej údržby a okamžitých opráv inštalovaných zariadení. 

Kvantifikovanie záväzných rozsahov školení a optimálnych počtov školených 

zamestnancov. 

6.21. Ak Zhotoviteľ použije iné prístupové komunikácie alebo miesta pre zariadenie staveniska ako 

je odporučené v DSPRS a na týchto plochách sa bude nachádzať vzrastlá zeleň, povolenie na 

jej odstránenie je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť sám a na vlastné náklady, vrátane zaplatenia 

výšky spoločenskej hodnoty, resp. zabezpečenia náhradnej výsadby zelene za odstránené 

dreviny stanovenej príslušným povolením, vrátane dendrologického prieskumu.  

6.22. Zhotoviteľ je povinný realizovať príslušnú časť na diele odbornými pracovníkmi, ktorých 

uviedol v ponuke a ktorými preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži. 

Počas plnenia ZoD môže dôjsť k zmene odborného pracovníka len v odôvodnených prípadoch 

ako napr. dlhodobá práceneschopnosť, odobratie alebo neplatnosť dokladov preukazujúcich 

požadovanú odbornosť, vyčiarknutie zo zoznamu autorizovaných inžinierov, zoznamu 

autorizovaných geodetov, zoznam autorizovaných bezpečnostných technikov a pod. 

V prípade zmeny odborného pracovníka v súlade s podmienkami podľa ZoD nový odborný 

pracovník musí spĺňať nasledovné kvalifikačné podmienky, ktoré boli požadované na 

preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnej súťaži: 

 Špecialista – stavbyvedúci 
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˗ minimálne 5 rokov odbornej praxe v obore týkajúcom sa predmetu zákazky; 

preukazuje sa predložením životopisu odborného pracovníka vyhotoveného v rozsahu 

podľa Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. súťažných podkladov. 

˗ ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania a 

doklad  o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

˗ realizácia minimálne 1 projektu týkajúceho sa realizácie zákaziek  rovnakého alebo 

podobného charakteru ako  predmet zákazky, na ktorom boli uskutočnené stavebné 

práce v minimálnej hodnote 500 000 Eur bez DPH na pozícii stavbyvedúceho; 

preukazuje sa predložením referenčného listu odborného pracovníka vyhotoveného 

v rozsahu podľa Formulára „B2“ uvedeného v kapitole E. súťažných podkladov, 

˗ osvedčenie o vykonanej skúške odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou  

stavebných inžinierov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb.; v znení neskorších predpisov 

pre výkon činnosti (kategórie):  

20 – inžinierske stavby s odborným zameraním na (21) dopravné stavby;  

alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia; preukazuje sa predložením platného osvedčenia 

pričom k osvedčeniu o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci, ktoré bolo 

vydané od 1.1.2005 sa predkladá aj podrobnejšie členenie odborného zamerania 

v rámci získaného osvedčenia. 

 Špecialista pre železničný zvršok a spodok 

˗ minimálne 5 rokov odbornej praxe v obore týkajúcom sa predmetu zákazky; 

preukazuje sa predložením životopisu odborného pracovníka vyhotoveného v rozsahu 

podľa Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. súťažných podkladov. 

˗ ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania a 

doklad  o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

˗ realizácia minimálne 1 projektu týkajúceho sa realizácie zákaziek  rovnakého alebo 

podobného charakteru ako  predmet zákazky, s minimálnym rozpočtovým nákladom 

300 000 EUR bez DPH, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce týkajúce sa 

dvojkoľajnej elektrifikovanej trate na pozícií špecialistu v požadovanom obore alebo 

stavbyvedúceho; preukazuje sa predložením referenčného listu odborného pracovníka 

vyhotoveného v rozsahu podľa Formulára „B2“ uvedeného v kapitole E. súťažných 

podkladov, 

˗ osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona SNR č. 

138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v 

znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti v odbore 

Inžinierske stavby – dopravné stavby (koľajová doprava) alebo ekvivalent takéhoto 

osvedčenia; preukazuje sa predložením platného osvedčenia pričom k osvedčeniu o 

vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci, ktoré bolo vydané od 1.1.2005 sa 

predkladá aj podrobnejšie členenie odborného zamerania v rámci získaného 

osvedčenia. 

 Geodet stavby 

˗ minimálne 5 rokov odbornej praxe v obore týkajúcom sa predmetu zákazky; 

preukazuje sa predložením životopisu odborného pracovníka vyhotoveného v rozsahu 

podľa Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. súťažných podkladov. 

˗ ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania a 

doklad  o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

˗ realizácia minimálne 1 projektu týkajúceho sa realizácie zákaziek  rovnakého alebo 

podobného charakteru ako  predmet zákazky, na ktorom boli uskutočnené stavebné 

práce v minimálnej hodnote 150 000 Eur bez DPH na pozícii zodpovedného geodeta 

stavby; preukazuje sa predložením referenčného listu odborného pracovníka 

vyhotoveného v rozsahu podľa Formulára „B2“ uvedeného v kapitole E. súťažných 

podkladov, 

˗ oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 6 zákona NR SR č. 216/1995 

Z. z v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia. 
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 Pracovník zodpovedný za BOZP 

˗ minimálne 5 rokov odbornej praxe v obore týkajúcej sa predmetu zákazky; preukazuje 

sa predložením životopisu odborného pracovníka vyhotoveného v rozsahu podľa 

Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. súťažných podkladov. 

˗ ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania a 

doklad  o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

˗ realizácia minimálne 1 projektu týkajúceho sa realizácie zákaziek  rovnakého alebo 

podobného charakteru ako  predmet zákazky, na ktorom boli uskutočnené stavebné v 

minimálnej hodnote 150 000 Eur bez DPH na pozícii pracovníka zodpovedného za 

BOZP; preukazuje sa predložením referenčného listu odborného pracovníka 

vyhotoveného v rozsahu podľa Formulára „B2“ uvedeného v kapitole E. súťažných 

podkladov, 

˗ osvedčenie na činnosť autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 6 zákona  č. 

125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení neskorších predpisov v 

nadväznosti na § 24 zákona  č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia. 

6.23. Zmena ktoréhokoľvek odborného pracovníka je možná len po predchádzajúcom písomnom 

súhlase Objednávateľa. Návrh na zmenu odborného pracovníka predkladá Zhotoviteľ spolu so 

všetkými dokladmi týkajúcimi sa odbornosti v zmysle bodu 6.22., ktorými preukáže že nový 

navrhovaný odborný pracovník spĺňa minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť. Ak nový 

navrhovaný odborný pracovník nebude spĺňať minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť 

v zmysle bodu 6.22., Objednávateľ má právo takéhoto odborného pracovníka odmietnuť. 

6.24. V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, 

výsledkom ktorého je uzavretie tejto ZoD, prostredníctvom zahraničných odborníkov je 

povinný v lehote 28 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD najneskôr do 

času vykonávania ich činnosti vyplývajúcej z tejto ZoD zapísať takúto osobu do zoznamu 

hosťujúcich zahraničných odborníkov a  predložiť Objednávateľovi doklad o zápise. Bez 

predloženia dokladu o zápise nie je hosťujúci zahraničný odborník oprávnený vykonávať danú 

činnosť. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť na vlastné náklady tlmočníka za účelom 

dorozumievania sa so zahraničným odborníkom. 

6.25. V prípade, že Zhotoviteľ počas realizácie diela zistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch 

a skutočnom stave,  je povinný na tieto Objednávateľa bez zbytočného odkladu písomne 

upozorniť vrátane oznámenia spôsobu, akým bude ďalej postupovať  pri zohľadnení 

skutočného stavu . Pokiaľ Objednávateľ bez zbytočného odkladu neoznámi Zhotoviteľovi, že 

s navrhovaným spôsobom ďalšieho postupu nesúhlasí, Zhotoviteľ bude postupovať takým 

spôsobom, aký Objednávateľovi  podľa predchádzajúcej vety oznámil. 

6.26. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť v rámci kolaudačného konania. 

 

Článok 7 

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

 

7.1. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa a dodržiavanie 

ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný 

preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný dodržať pokyny a ustanovenia 

interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach 

Železníc Slovenskej republiky“ (ďalej len „ŽSR Z2“). 

7.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia pre ochranu zdravia a bezpečnosti 

svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa. V spolupráci s miestnymi 
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zdravotnými orgánmi Zhotoviteľ zaistí, aby bol na stavenisku a vo všetkých ubytovacích 

zariadeniach svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa vždy k dispozícii 

zdravotný personál, zariadenie prvej pomoci, ošetrovňa a záchranná služba a aby boli 

vytvorené vhodné opatrenia pre nutné sociálne a hygienické požiadavky a pre prevenciu 

epidémií. 

7.3. Zhotoviteľ vymenuje na stavenisku bezpečnostného technika, zodpovedného za dodržiavanie 

bezpečnosti a ochrany pred nehodami. Táto osoba bude mať kvalifikáciu pre túto činnosť a 

právomoc vydávať pokyny a urobiť ochranné opatrenia pre prevenciu nehôd. V priebehu celej 

doby realizácie diela bude Zhotoviteľ poskytovať všetko, čo bude táto osoba pre výkon svojej 

zodpovednosti a právomoci požadovať.  

7.4. Zhotoviteľ zašle stavebnému dozoru podrobnosti o každej nehode čo najskôr po tom, ako k nej 

došlo. Zhotoviteľ bude uchovávať záznamy a podávať správy týkajúce sa ochrany zdravia, 

bezpečnosti a zabezpečenia osôb a škôd na majetku podľa toho, ak ich bude stavený dozor 

odôvodnene požadovať.  

7.5. Spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 

„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ Všeobecných technických požiadaviek kvality 

stavieb (VTPKS). 

7.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej zastávky, 

železničnej trate a priestorov ŽSR (prevádzkový priestor, priestor susediaci s prevádzkovým 

priestorom, ostatný priestor v zmysle predpisu ŽSR Z2) počas prevádzky, boli vykonávané v 

súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a to najmä zákonom č. 124/2006 

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako 

aj  v súlade s predpisom ŽSR Z2 a ostatnými platnými predpismi prevádzkovateľa železničnej 

dráhy.  

7.7. Spôsobilosť (zdravotná, odborná, psychická, elektrotechnická a iná) zamestnancov 

Zhotoviteľa, ako aj zamestnancov subdodávateľa, musí  byť v súlade s platnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a s platnými internými predpismi Objednávateľa.  

7.8. Zhotoviteľ ako zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť na 

spoločnom pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie je v zmysle § 

18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný spolupracovať pri prevencii, 

príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

koordinácii činností a vzájomnej informovanosti. Za vytvorenie podmienok na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov zodpovedá Zhotoviteľ.  

7.9. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ešte pred zriadením staveniska. 

7.10. Objednávateľ ako stavebník, pred začatím stavebných prác určí a zabezpečí jedného 

koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti ako je to uvedené v § 3 

nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko, pre predmetné stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje k 

súčinnosti s týmto koordinátorom bezpečnosti t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

(ďalej len „BOZP“), a to po celú dobu realizácie diela. Ďalej je povinný Zhotoviteľ zmluvne 

zaviazať k spolupráci (súčinnosti)  s koordinátorom bezpečnosti po celú dobu realizácie diela  

aj všetky právnické a fyzické osoby, ktoré budú Zhotoviteľom poverené vykonávaním 

niektorej časti diela alebo niektorých prác. Ďalej je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby aj iné 

právnické a fyzické osoby, ktoré budú poverené vykonávaním niektorej časti diela alebo 

niektorých prác jeho subdodávateľmi, boli taktiež zaviazaní k spolupráci (súčinnosti) s 

koordinátorom bezpečnosti po celú dobu realizácie diela.  
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7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, za zdravotnú, zmyslovú, odbornú a elektrotechnickú 

spôsobilosť svojich zamestnancov ako aj zamestnancov subdodávateľa  vyžadovanú právnymi 

predpismi (najmä o BOZP a ochrane pred požiarmi a za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon 

zmluvných činností na výkon plnenia predmetu ZoD). 

7.12. Zhotoviteľ je povinný: 

7.12.1. dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP súvisiace s pracovnou 

činnosťou  na stavbe (napr. vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  č. 

147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností) ako aj interné predpisy a 

smernice Objednávateľa a dodržiavať určené technologické a pracovné postupy, s 

ktorými musia byť pracovníci Zhotoviteľa riadne, preukázateľne oboznámení (s 

overením znalostí) a zmluvne zaviazať k tomu aj iné osoby (napr. subdodávateľa). 

Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie tejto povinnosti každou osobou, ktorá je 

prítomná na stavenisku, 

7.12.2. zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho 

zamestnancov ako aj  zamestnancov prípadného subdodávateľa v koľajisku, v koľaji, 

na trati (v priestore možného ohrozenia v zmysle predpisu ŽSR Z2) bolo najprv 

dohodnuté s príslušným zamestnancom ŽSR zodpovedným za riadenie prevádzky 

(pohybu koľajových vozidiel) v uvedenom obvode (napr.: výpravca železničnej 

stanice, vedúci pracoviska) dohodnúť s ním priebeh a postup prác vo vzťahu k 

prevádzke koľajových vozidiel a riadiť sa jeho pokynmi a usmerneniami (v súlade s 

príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z2), 

7.12.3. písomne požiadať Objednávateľa o „Povolenie na vstup cudzích osôb do vyhradeného 

obvodu Železníc SR“ pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať 

činnosti na stavbe v zmysle predpisu ŽSR Z9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v 

správe ŽSR (ďalej len „ŽSR Z9“), 

7.12.4. písomne požiadať Objednávateľa o „Povolenie na vjazd cestného vozidla do 

vyhradeného obvodu ŽSR“ s uvedením typu, štátnej poznávacej značky vozidla a 

účelu vjazdu vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.) 

v zmysle predpisu ŽSR Z9, 

7.12.5. poskytnúť určenému koordinátorovi stavby súčinnosť po celú dobu realizácie stavby, 

7.12.6. dodržiavať plán BOZP po celú dobu realizácie stavby a vyžadovať jeho plnenie aj od 

všetkých svojich subdodávateľov a iných osôb, 

7.12.7. zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom 

bezpečnosti, 

7.12.8. vykonávať práce a činnosti tak, aby neohrozovali sami seba a ostatných účastníkov 

stavby zamestnancov prevádzkovateľa železničnej dráhy, zamestnancov 

vykonávajúcich dopravu na železničnej dráhe  a ani ďalšie osoby (cestujúca 

verejnosť, prepravcovia a i.), 

7.12.9. používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie, vody určené 

Objednávateľom pri odovzdaní staveniska, 

7.12.10.zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie s logom spoločnosti pre 

zamestnancov, ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov, pre zamestnancov 

nachádzajúcich sa v prevádzkovom priestore ŽSR zabezpečiť príslušný výstražný 

odev a bezpečnostné štítky v zmysle predpisu ŽSR Z2, 
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7.12.11.umožniť koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci vykonať zápis do  

stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností,  

7.12.12.v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia 

BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom stavby, 

7.12.13.zabezpečiť nepožívanie alkoholických nápojov a iných omamných, resp. 

psychotropných látok v pracovnom čase a zabezpečiť také opatrenia, ktoré vedú k 

zamedzeniu nastupovať zamestnancom pod ich vplyvom do práce, 

7.12.14. zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

7.12.15. dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku – pracovisku a v rámci 

možností udržiavať tam poriadok a čistotu. 

7.13. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a umožniť vstup na stavenisko dodávateľovi 

informačných a pamätných tabúľ pri ich montáži resp. osadzovaní. 

7.14. Zhotoviteľ v priestoroch ŽSR v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov, 

zamestnancov subdodávateľa, zamestnancov prevádzkovateľa železničnej dráhy, 

zamestnancov železničného podniku, ďalej v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť cestujúcej 

verejnosti, ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou činnosťou ohroziť. 

Zhotoviteľ je povinný postarať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia uvedených osôb a o ochranu 

pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej 

prevádzky, resp. z činnosti prevádzkovateľa dráhy, prevádzkovateľa dopravy na dráhe ako aj z 

činnosti ostatných právnických a fyzických osôb. 

7.15. Zhotoviteľ je povinný včas, podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom, čo môže 

spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na 

majetku, prevádzkovateľa železničnej dráhy, príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle 

predpisu ŽSR Z2) a koordinátora bezpečnosti, a  preukázateľne s nimi dohodnúť príslušné 

podmienky pre bezpečný výkon činnosti. 

7.16. Zhotoviteľ je povinný priebežne aktualizovať podľa výkonu pracovnej činnosti „Vyhodnotenie 

neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození a návrh ochranných opatrení“ 

a „Posúdenie rizík“. 

7.17. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov 

bezpečnostnému technikovi Objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených nedostatkov 

v stanovenej forme a čase. 

7.18. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a túto osobu oznámi 

Objednávateľovi v súlade s bodom 15.3. tejto ZoD.  

7.19. Každý pracovník Zhotoviteľa (tým sa myslí aj akákoľvek osoba subdodávateľa v 

ktoromkoľvek rade nachádzajúca sa na stavenisku), nachádzajúci sa na stavenisku musí 

disponovať nasledovnými platnými dokladmi a tieto doklady je povinný kedykoľvek na 

požiadanie Objednávateľa resp. ním povereného subjektu predložiť: 

7.19.1. Doklad o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných 

zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR a v jej 

priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v predpise ŽSR Z 2 – 

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

7.19.2. Doklad o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2 - 

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

7.19.3. Doklad preukazujúci oboznámenie sa s miestnymi pomermi, 

a zároveň musí byť zapísaný v zozname osôb oznámených v zmysle bodu 7.20. ZoD. 
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V prípade, ak pracovník Zhotoviteľa nebude disponovať všetkými dokladmi podľa tohto bodu 

a zároveň nebude uvedený v zozname osôb podľa predchádzajúcej vety, nie je oprávnený 

vstúpiť na stavenisko. 

7.20. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť stavebnému dozoru každého subdodávateľa (vrátane 

zoznamu pracovníkov za subdodávateľa a informácie či pracovníci majú platné doklady podľa 

bodu 7.19) v ktoromkoľvek rade, ktorého pracovníci budú vstupovať na stavenisko, a to pred 

vstupom pracovníkov subdodávateľa na stavenisko. 

 

Článok 8 

Nakladanie s odpadom  

8.1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu tejto ZoD, 

a ktorého pôvodca je Objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto článku ZoD. 

Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu tejto ZoD, 

a ktorého pôvodcom je Zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, 

materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia predmetu ZoD Zhotoviteľom, odpad 

komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci, resp. pracovníci Zhotoviteľa ako 

aj jeho subdodávateľa, prípadne ďalších subdodávateľov), v súlade so zákonom č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o odpadoch“). Za týmto účelom  Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi  najneskôr do 30 dní  od 

nadobudnutia účinnosti tejto ZoD splnomocnenie ku všetkým úkonom, ktoré musí Zhotoviteľ 

ako splnomocnenec vykonať, aby splnil povinnosti v súvislosti s nakladaním s odpadom, 

ktorého pôvodcom je v zmysle  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Objednávateľ. 
 

8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať najneskôr v deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí 

staveniska podľa bodu 6.3. tejto ZoD uzatvorenú zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu s 

odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými 

odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ. Ak 

Zhotoviteľ do 5 pracovných dní po tom, ako mu bola doručená písomná výzva na predloženie 

zmluvy resp. zmlúv od Objednávateľa zmluvu resp. zmluvy nepredloží, považuje sa to za 

podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou Objednávateľa od ZoD odstúpiť. 
 

8.3. Zhotoviteľ je povinný odpady vzniknuté v rámci stavebnej činnosti, ktorých pôvodcom je 

Objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov).  
 

8.4. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo 

iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. 
 

8.5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri 

realizácii diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou 

má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.2.  
 

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých 

pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti 

a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. Za spisovanie a vedenie 

evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá Zhotoviteľ.  
 

8.7. Zhotoviteľ je povinný evidenciu uvedenú v bode 8.6. odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 

15. januára za predchádzajúci kalendárny rok. Ak Zhotoviteľom vykonávané práce zasahujú 

do viacerých kalendárnych rokov je termínom na najneskoršie odovzdanie evidencie 

o nakladaní s odpadmi za príslušný kalendárny rok koniec tohto príslušného roku. Spolu s 

evidenciou je povinný Zhotoviteľ Objednávateľovi odovzdať: 
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(i) protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením 

čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou 

Zhotoviteľa  a zároveň poverenou osobou Objednávateľa a na strane preberajúceho 

poverenou osobou oprávnenej osoby,  

(ii) vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou,  

(iii) kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu. 

8.8. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je 

Zhotoviteľ povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne 

vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch 

nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený Objednávateľ. 
 

8.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho 

vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má 

uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.2. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je 

Objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné 

zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie. 
 

8.10. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto článku ZoD 

bude zo strany orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ povinný 

túto Objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej 

výzvy na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym 

úkonom takúto pohľadávku vzniknutú voči Zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu 

kontroly orgánom štátnej správy poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným 

orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu 

uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve. 
 

8.11. Zhotoviteľ je povinný podať príslušnému úradu správu o druhoch a množstvách ukladaného 

odpadu každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.  
 

8.12. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za spôsob nakladania s odpadom a jeho prepravu na schválenú 

skládku vrátane nakladania a hospodárenia s nebezpečnými látkami a odpadmi. Zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť všetky  úkony v mene pôvodcu odpadu (Objednávateľa), ktoré je potrebné 

vykonať v súvislosti s nakladaním s odpadom podľa zákona o odpadoch. 
 

Článok 9 

      Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi a registrom partnerov 

verejného sektora 

9.1. Zmluva medzi Zhotoviteľom a subdodávateľom nesmie byť v rozpore s touto ZoD.  

9.2. Časť plnenia, ktorej poskytnutím poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu 

subdodávateľa, môže byť ďalej zverená subdodávateľom tretej osobe. Táto skutočnosť však 

nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie 

povinností všetkých osôb, ktoré sa podieľajú na plnení tejto ZoD, ako by išlo o konanie, 

neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 

samotného Zhotoviteľa. 

9.3. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 

potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, 

neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 

samotného Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa s novým subdodávateľom nezbavuje 

Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto ZoD. 

9.4. Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný plniť predmet tejto ZoD sám alebo 

prostredníctvom subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname priamych subdodávateľov, ktorý 

tvorí prílohu č. 4 – Zoznam priamych subdodávateľov (ďalej len „príloha č. 4“) alebo 

odsúhlasený Objednávateľom v zmysle bodu 9.5., 9.6. alebo 9.7.  
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9.5. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto ZoD zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname 

priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 

V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ povinný uviesť všetky údaje uvedené 

v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa 

o svojom rozhodnutí v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa obdržania úplnej žiadosti 

o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ 

v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas 

Objednávateľa so subdodávateľom. 

9.6. V prípade, že subdodávateľ Zhotoviteľa v čase plnenia predmetu tejto ZoD prestane spĺňať 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, Objednávateľ si vyhradzuje právo 

písomne požiadať Zhotoviteľa, aby mu do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky 

predložil doklady, že priamy subdodávateľ už opätovne spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia. Ak pôvodný subdodávateľ do tejto doby opätovne nespĺňa tieto 

podmienky, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh na odsúhlasenie nového 

subdodávateľa spôsobom podľa predchádzajúceho bodu. 

9.7. Ak Objednávateľ zistí, že  priamy subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo 

nevykonáva príslušnú časť plnenia riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite vyžadovať náhradu 

za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 9.6. výzve o náhradu vyhovieť 

najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa alebo v tejto lehote 

Objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka 

Objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť 

Zhotoviteľa splniť dielo riadne a včas. 

9.8. Každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

podľa § 32 ods. 1 ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. 

a) až h) a ods. 7 ZVO. Za účelom overenia splnenia podmienok podľa predchádzajúcej vety: 

9.8.1. si Objednávateľ preverí splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia 

priameho subdodávateľa v zozname hospodárskych subjektov. Ak nový subdodávateľ 

nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, Zhotoviteľ je povinný v žiadosti 

o súhlas podľa bodu 9.6. predložiť originály alebo úradne osvedčené kópie originálov 

dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO; 

9.8.2. Zhotoviteľ predloží v žiadosti o súhlas podľa bodu 9.6. čestné vyhlásenie o tom, že 

u nového subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až 

h) a ods. 7 ZVO. 

9.9. Ak počas plnenia tejto ZoD dôjde k zmene v priamych subdodávateľoch, Zhotoviteľ je 

povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do 5 

pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie 

subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie 

subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu podľa 

prílohy č. 4. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať 

deň uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so 

subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení 

zmluvy, do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

9.10. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 

priamom subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod 

pojmom údaje o subdodávateľovi sa rozumie údaje uvedené v prílohe č. 4, zmena právnej 

formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, 

reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

9.11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je ku dňu podpísania tejto ZoD zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

(ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež každý jemu známy subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, 

ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto ZoD má ako partner verejného sektora alebo 

má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS 
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(ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera 

verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa 

dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, Objednávateľ nie je 

v omeškaní s plnením podľa tejto ZoD až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej 

osoby. 

9.12. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov 

o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov 

verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo 

výmazu v registri partnerov verejného sektora. 

9.13. Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s 

plnením niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní 

s plnením podľa tejto ZoD až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

9.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu tejto ZoD nepodieľal 

subdodávateľ v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom verejného sektora alebo 

osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako partnera verejného 

sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS. 

9.15. Zhotoviteľ je povinný získať na svoje náklady Bankovú platobnú záruku. Prostredníctvom 

Bankovej platobnej záruky je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť splnenie svojich finančných 

záväzkov voči všetkým priamym subdodávateľom s tým, že každý priamy subdodávateľ má 

nárok na vyplatenie nezaplatenej odmeny resp. odmien až do výšky 20% z hodnoty zmluvy bez 

DPH uzavretej medzi Zhotoviteľom a subdodávateľom. V prípade, ak by náklady na 

vystavenie bankovej platobnej záruky boli vzhľadom k cene plnenia podľa zmluvy medzi 

Zhotoviteľom a priamym subdodávateľom neprimerané, priamy subdodávateľ môže písomne 

vyhlásiť, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi nevyžaduje.     

9.16. Poskytnutie Bankovej platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného 

zákonníka. Banková platobná záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Európskom 

hospodárskom priestore. V Bankovej platobnej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že na 

prvú výzvu, neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí priameho subdodávateľa 

uhradením peňažnej sumy uvedenej v bankovej záruke. Banková platobná záruka musí byť 

platná a účinná po celú dobu platnosti a účinnosti zmluvy medzi Zhotoviteľom a priamym 

subdodávateľom. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov (členov skupiny), 

ktorí za účelom plnenia predmetu ZoD vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzok 

Zhotoviteľa získať Bankovú platobnú záruku sa vzťahuje na každého jednotlivého člena 

skupiny na strane Zhotoviteľa vo vzťahu k priamemu subdodávateľovi v priamom zmluvnom 

vzťahu k členovi skupiny na strane Zhotoviteľa. 

9.17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s priamym subdodávateľom obsahovala  

nasledovné ustanovenia: 

9.17.1. predmet subdodávky,  

9.17.2. cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny, 

9.17.3. záväzok priameho subdodávateľa, že nezadá tretej osobe vyhotovenie časti ZoD, na 

ktorú má so Zhotoviteľom zmluvný vzťah, v rozsahu celej ZoD, 

9.17.4. záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči priamemu subdodávateľovi, že v prípade 

nezaplatenia splatnej odmeny Zhotoviteľom ani v nasledujúcom fakturačnom období 

po období vzniknutého nároku, vzniká priamemu subdodávateľovi právo uplatniť si 

nárok na úhradu 20% z nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom 

Bankovej platobnej záruky. 

9.18. Ak zmluva s priamym subdodávateľom nebude obsahovať všetky požadované ustanovenia 

uvedené v bodoch 9.17.1. až 9.17.4., Objednávateľ si vyhradzuje právo takéhoto priameho 

subdodávateľa odmietnuť, pričom Zhotoviteľ je povinný buď plniť predmet plnenia sám alebo 

bezodkladne predložiť Objednávateľovi na schválenie nového priameho subdodávateľa. 

9.19. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči priamym 

subdodávateľom. Zhotoviteľ je povinný každý kalendárny štvrťrok (vždy do 10. kalendárneho 
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dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka) predkladať Objednávateľovi čestné vyhlásenie 

podpísané Zhotoviteľom o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči priamym 

subdodávateľom za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia sú 

Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného vyhlásenia podľa tohto bodu bude 

kópia potvrdenia banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku o rozsahu čerpania 

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 ZoD vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, čestné vyhlásenie podľa tohto 

bodu bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku každému členovi skupiny na strane 

Zhotoviteľa zvlášť. 

 

Článok 10 

Zodpovednosť za vady a záruky 

 

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto ZoD, 

podľa technických noriem, interných predpisov Objednávateľa a všeobecne záväzných 

právnych predpisov, že bude spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté 

v zmysle tejto ZoD.  
10.2. Zhotoviteľ dáva na dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov a záruku na technológiu, 

zariadenia a iné komponenty v dĺžke, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 

mesiacov. Záručná doba na dielo v dĺžke 60 mesiacov začína plynúť vydaním Protokolu o 

vyhotovení diela, okrem prípadov predčasného užívania, kde táto 5 ročná lehota začína plynúť 

dňom vydania Rozhodnutia o povolení predčasného užívania príslušným stavebným úradom. 

10.3. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu 

reklamovať písomne na e-mailovú adresu obchod.d8@metrostav.cz alebo listom na adresu pre 

doručovanie uvedenú v záhlaví tejto ZoD s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je 

povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto 

lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je 

Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie 

Objednávateľom. V prípade, že Zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ 

oprávnenie odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. 

Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. Záručná 

doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo alebo 

jeho časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto ZoD 

do odstránenia reklamovanej vady. 

10.4. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú, pri ktorej nie je možné 

s istotou určiť, kto za vadu zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania vady alebo 

po odstránení vady preukáže, že za ňu Zhotoviteľ nezodpovedá, Zhotoviteľ má nárok na 

úhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s odstránením vady.  

 

Článok 11 

Zmluvné pokuty a zodpovednosť za škody 

 

11.1. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr Objednávateľom má Zhotoviteľ nárok na úroky 

z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

11.2. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním diela v lehote podľa bodu 2.2. tejto ZoD, 

je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zo zmluvnej 

ceny uvedenej v bode 3.1. tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania. 

11.3. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika 

vyznačeného v harmonograme postupu prác, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
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výške 0,1% zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1. tejto ZoD za každý aj začatý deň 

omeškania. 

11.4. Ak Zhotoviteľ neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenísk, ak sa bude odovzdávať 

stavenísk viac) ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa, zaplatí 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny uvedenej v bode 3.1. tejto ZoD. 

11.5. Ak Zhotoviteľ, z dôvodov nie na strane Objednávateľa, nevykoná potrebné práce v rámci 

prvotne schváleného počtu výluk (určený podľa dní/ resp. hodín) a bude mu schválená 

dodatočná výluka, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR 

za každú ďalšiu hodinu trvania výluky nad pôvodný povolený rámec navyše, najviac však do 

hodnoty 5 % zo sumy uvedenej v bode 3.1. tejto ZoD bez zohľadnenia sadzby DPH. 

11.6. Ak Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, je povinný 

zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez ohľadu na počet dní 

výluky a uhradí Objednávateľovi všetky preukázateľne vynaložené náklady spojené 

s odrieknutím výluky.     

11.7. V prípade straty stavebného denníka je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 5 000,- EUR, v prípade nevedenia stavebného denníka zmluvnú pokutu vo 

výške 500,- EUR za každý chýbajúci denný záznam a v prípade bezdôvodnej neprítomnosti 

stavbyvedúceho, zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- EUR za každý jednotlivý prípad (deň kedy 

bude zistené porušenie zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa).  

11.8. V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa  bodu 6.24. tejto ZoD, je povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, za 

každú nezapísanú osobu. 

11.9. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v lehote v zmysle bodu 10.3. tejto 

ZoD, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny vadnej dodávky (t.j. 

z celkovej ceny príslušného stavebného objektu, resp. prevádzkového súboru, na ktorom došlo 

k omeškaniu s odstránením vady), za každý, aj začatý deň omeškania, minimálne však vo 

výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 

11.10. Ak sa na plnení predmetu tejto ZoD podieľa subdodávateľ neuvedený v prílohe č. 4 alebo 

neodsúhlasený Objednávateľom v zmysle bodu 9.5., 9.6. alebo 9.7. tejto ZoD, Zhotoviteľ je 

povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každého takéhoto 

subdodávateľa. 

11.11. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za každý 

aj začatý deň omeškania, ak Zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť v súvislosti s priamymi 

subdodávateľmi podľa bodov 9.6., 9.7., 9.8., 9.9. a/alebo 9.10 tejto ZoD.  

11.12. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu zapísaných 

údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra 

partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov 

alebo výmazu, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,- 

EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 

11.13. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 9.14. tejto ZoD, je Objednávateľ oprávnený 

uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý jednotlivý 

prípad. Zmluvnú pokutu možno za porušenie povinnosti podľa bodu 9.14. tejto ZoD vo vzťahu 

k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny 

mesiac. 

11.14. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predmet tejto ZoD plniť s odbornými 

pracovníkmi, ktorých uviedol v ponuke a ktorými preukázal splnenie podmienok účasti vo 

verejnej súťaži, alebo s odborným pracovníkom, ktorého zmenu odsúhlasil Objednávateľ 
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podľa bodu 6.23. tejto ZoD, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 0,05% zo zmluvnej ceny. 
 

11.15. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za 

porušenie niektorej z povinností podľa bodu 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. a/alebo 8.8. tejto ZoD. 

11.16. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za každý 

aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti podľa bodu 8.7. tejto ZoD.  

11.17. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000,- EUR za 

porušenie povinnosti podľa bodu 8.9 tejto ZoD.   

11.18. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti 

podľa bodu 12.3.  tejto ZoD vo výške 2 000,- EUR za každé neoprávnené zverejnenie. 

11.19. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti 

podľa bodu 12.4. tejto ZoD vo výške 2 000,- EUR za každé neoprávnené poskytnutie. 

11.20. Zmluvné strany sa zaväzujú, že svoje pohľadávky voči druhej zmluvnej strane nepostúpia (ani 

s nimi nebudú inak obchodovať) tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 

zmluvnej strany a to pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške 20 % z hodnoty postúpenej 

pohľadávky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zaplatením zmluvnej pokuty v prípade 

porušenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. 

Právo zmluvnej strany na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

11.21. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto ZoD hradí povinná strana nezávisle od 

toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno 

vymáhať samostatne a v plnej výške. 

11.22. Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo 

tretím osobám v súvislosti s vykonaním diela podľa tejto ZoD. Za nepriamu škodu sa považuje 

aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť tretej osobe – dopravcovi, 

v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu výluk (dní/hodín) Zhotoviteľom z dôvodov 

iných ako na strane Objednávateľa (najmä, nie však výlučne, nákladov spojených so 

zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy a pod.). 

11.23. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb, alebo ich poškodením 

v súvislosti s vykonaním diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb v súvislosti 

s výkonom diela zodpovedá za ne Zhotoviteľ. 

11.24. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 

zodpovedá Zhotoviteľ. 

 

 

Článok 12 

Ostatné práva a povinnosti 

 

12.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku a musia rešpektovať 

terminológiu používanú na ŽSR. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované  v 

slovenskom jazyku. 

12.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály 

týkajúce sa predmetu ZoD tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 

o ktorých sa dozvedel pri plnení tejto ZoD. 

12.3. Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa nesmie zverejňovať údaje o predmete tejto 

ZoD. Výnimkou z tejto povinnosti je len fotografická dokumentácia alebo iná všeobecná 

technická dokumentácia, ktorú môže Zhotoviteľ použiť pre vlastné reklamné účely na základe 

tejto ZoD.  
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12.4. Zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledok dokončenej alebo nedokončenej činnosti, ktorá je 

predmetom tejto ZoD, tretej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa.       

12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom i 

hroziacom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne zhotovenie 

a odovzdanie predmetu tejto ZoD. 

12.6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých 

údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona. 

12.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených orgánov 

verejnej moci a iných osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov 

účinných v Slovenskej republike (najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

12.8. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok v zmysle tejto ZoD. 

12.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít tejto 

ZoD, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa 

konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu. 
 

12.10. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa 

kedykoľvek do 31.12.2028.  Uvedená doba môže byť automaticky predĺžená v prípade, ak 

nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1303/2013 o čas trvania týchto skutočností. Vykonanie kontroly/auditu obvykle oznamuje 

kontrolný subjekt Objednávateľovi minimálne 5 dní pred začatím kontroly. 

12.11. Zhotoviteľ je povinný: 

12.11.1. umožniť oprávneným osobám na výkon kontroly/ auditu vstupovať do objektov, 

zariadení, prevádzok a do iných priestorov Zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom 

kontroly/auditu, 

12.11.2. na požiadanie oprávnených osôb na výkon kontroly/ auditu predložiť originálne 

doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich 

výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky 

výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady 

súvisiace s touto ZoD v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu, 

12.11.3. umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu oboznamovať sa s údajmi 

a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu, 

12.11.4. umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu vyhotovovať kópie 

údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu. 

12.12. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly Slovenskej republiky  

a Európskej únie. 

12.13. Zhotoviteľ musí Objednávateľovi najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto ZoD predložiť nasledujúce doklady: 

12.13.1. Poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo o poistení 

profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti vo výške 

minimálne  500 000 EUR. V poistnej zmluve musí byť uvedené, že poistenie je 

platné a účinné pre požadovanú činnosť až  do vydania Protokolu o vyhotovení diela 

stavebným dozorom. Objednávateľ akceptuje fotokópiu originálu dokladu, ktorý 

bude úradne osvedčený a preložený do slovenského jazyka. V prípade, ak je 

Zhotoviteľom združenie, Objednávateľ predloží poistnú zmluvu za jeden subjekt. 

V prípade, ak je Zhotoviteľom zahraničná právnická osoba, Zhotoviteľ vykoná 

prepočet meny na EUR v aktuálnom kurze ku dňu vystavenia poistnej zmluvy. 

12.13.2. Osvedčenie o zabezpečení (riadení) kvality STN EN ISO 9001, resp. rovnocenné 

osvedčenie z členských štátov Európskych spoločenstiev, resp. ďalšie dôkazy o 
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opatreniach na zabezpečenie kvality, v prípade ak Zhotoviteľ nemá prístup k takým 

osvedčeniam. 

12.13.3. Osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem environmentálneho riadenia STN 

EN ISO 14001 (EMS - systém environmentálneho manažmentu), resp. rovnocenné 

osvedčenie z členských štátov Európskych spoločenstiev, resp. ďalšie dôkazy o 

opatreniach na zabezpečenie kvality, v prípade ak Zhotoviteľ nemá prístup k takým 

osvedčeniam. 

12.13.4. Vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom Zhotoviteľa, či má alebo nemá na území 

Slovenskej republiky zriadenú prevádzkáreň. 

(Poznámka – tento doklad predloží Zhotoviteľ, ktorý nemá sídlo na území Slovenskej 

republiky, ak je Zhotoviteľom združenie, platí pre vedúceho člena združenia alebo 

člena združenia, ktorý bude za združenie vystavovať faktúry. To znamená, že tento 

doklad nie je relevantné predložiť, ak Zhotoviteľ má sídlo na území Slovenskej 

republiky.) 

12.14. Zhotoviteľ musí Objednávateľovi predložiť 14 kalendárnych dní pred:   

12.14.1. predpokladaným termínom použitia traťového stroja – platnú technickú prehliadku 

traťového stroja a platný preukaz na vedenie a obsluhu dráhového vozidla 

(strojnícky preukaz) podľa § 24 a § 25 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a podľa nariadenia generálneho riaditeľa ŽSR č. 

11/2013  o zabezpečení výkonu skúšok dráhových vozidiel,  

12.14.2. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie na vykonávanie 

určených činností právnických osôb – platné oprávnenie na vykonávanie určených 

činností právnických osôb podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia vyhlášky č. 205/2010 Z. z. MDPT SR 

o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 

určených technických zariadeniach, 

12.14.3.  predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich doklad o odbornej 

spôsobilosti – platný doklad o odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa § 18 

zákona č. 513/2009  Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

ustanovenia vyhlášky č. 205/2010 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 

Slovenskej republiky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a 

činnostiach na určených technických zariadeniach,  

12.14.4. začatím stavebnej činnosti v obvode dráhy v správe Objednávateľa: 

12.14.4.1. platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe podľa 

predpisu ŽSR Z3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,  

12.14.4.2. platné osvedčenie o spôsobilosti z BOZP podľa predpisu ŽSR Z3 

Odborná spôsobilosť na ŽSR a predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky.  

12.14.5. predpokladaným termínom použitia dráhového vozidla doklad dráhového vozidla 

o technickej spôsobilosti na prevádzku podľa zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. 

o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia vyhlášky č. 

351/2010 Z. z MDPT SR o dopravnom poriadku dráh. Splnenie podmienok 

umožňuje Zhotoviteľovi (žiadateľovi) pohyb na infraštruktúre ŽSR na základe 

„Povolenia uviesť do prevádzky dráhové vozidlá na tratiach ŽSR“, ktoré vydáva 

Dopravný úrad. Bližšie informácie na internetovej adrese www.nsat.sk, 

12.14.6. predpokladaným termínom začatia prác platné osvedčenie o vykonaní technickej 

prehliadky poverenou osobou. 

12.15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto ZoD nie je závislou osobou voči 

Objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Každú zmenu súvisiacu 

s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti 

s ustanovením § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi 

písomne oznámiť, a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.  
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Článok 13 

Riešenie sporov 

13.1.  Ak sa vyskytnú rozpory v jednotlivých dokumentoch a ustanoveniami tejto ZoD priorita 

dokumentov je nasledovná: 

1. ZoD,  

2.  DSPRS,  

3.  ocenený výkaz výmer (vrátane preambuly), 

4.  súťažné podklady, 

5.  ponuka (vrátane ceny). 

 Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri 

akomkoľvek výklade tejto ZoD. 

13.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 

zmluvných strán o rozhodnutie súd. 
 

13.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu ZoD. 
 

13.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na  území Slovenskej republiky. 

Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.  

 

Článok 14 

Odstúpenie od ZoD 

 

14.1. Od tejto ZoD možno odstúpiť v prípadoch, ktoré ustanovuje táto ZoD a § 344 a nasl. 

Obchodného  zákonníka. 
 

14.2. Odstúpenie od tejto ZoD musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne a musí byť 

podpísané oprávnenou osobou. 
 

14.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto ZoD, s právom oprávnenej 

zmluvnej strany okamžite od tejto ZoD odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:  
14.3.1. Zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením sankcionovateľného míľnika o viac 

ako 10 dní, 
14.3.2. Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela o viac ako 10 dní, 
14.3.3. Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s odstránením vady v lehote podľa bodu 10.3. tejto 

ZoD alebo vady uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí stavby (diela), alebo jej 

dokončenej časti o viac ako 10 dní,  
14.3.4. Zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne stanovenom termíne zo strany 

Objednávateľa,  
14.3.5. Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické 

parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto ZoD, všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami a internými 

predpismi Objednávateľa, a to ani po tom ako Objednávateľ Zhotoviteľovi zaslal 

výzvu na vykonanie nápravy, kde opísal a riadne zdokumentoval nedodržiavanie 

povinností špecifikovaných v tomto bode, 
14.3.6. Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako 

dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré Zhotoviteľ 

nemohol predvídať v čase uzatvorenia tejto ZoD ani pri vynaložení náležitej odbornej 

starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, pričom platí, že Objednávateľ 

písomne vyzval Zhotoviteľa na pokračovanie v tejto veci,  
14.3.7. pracovník Zhotoviteľa nemal v čase realizácie diela platný doklad podľa bodu 7.19 

tejto ZoD, 
14.3.8. Zhotoviteľ ani na dodatočnú výzvu nepredložil Objednávateľovi zmluvu na odobratie 

odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie 
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so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela a ktorých pôvodcom je 

Objednávateľ, 
14.3.9. v prípade akejkoľvek opakovanej (nemusí sa jednať o porušenie tej istej povinnosti)  

nespolupráce Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa s koordinátorom bezpečnosti/ 

koordinátormi bezpečnosti určenými Objednávateľom, 

14.3.10. v prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť stanovenú touto ZoD udržovať po 

celú dobu realizácie diela v platnosti Objednávateľom vyžadovanú poistnú zmluvu 

a/alebo nepredloží Objednávateľovi požadované doklady podľa bodu 12.13.2. až 

12.13.4. tejto ZoD, 

14.3.11. Zhotoviteľ nezabezpečil svoje finančné záväzky voči priamym subdodávateľom 

prostredníctvom Bankovej platobnej záruky v súlade s bodom 9.15. tejto ZoD, 

14.3.12. rozsah čerpania Bankových platobných záruk presiahol v súhrne 50% sumy uvedenej 

v záväznom prísľube banky o poskytnutí bankových platobných záruk, 

14.3.13. Zhotoviteľ nepredložil návrh bankovej záruky alebo nepredložil bankovú záruku 

podľa bodu 5.1. tejto ZoD; 
14.3.14. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 
14.3.15. Objednávateľ neposkytol Zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej 

písomnej lehote, čo má za následok ohrozenie splnenia lehoty realizácie diela alebo 

splnenia lehoty akéhokoľvek sankcionovateľného míľnika. 
 

14.4. Objednávateľ je oprávnený od tejto ZoD odstúpiť aj z týchto dôvodov: 

14.4.1. vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 9.11. tejto ZoD, prvá veta alebo druhá veta sa 

ukáže ako nepravdivé, 

14.4.2. Zhotoviteľ alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona 

o RPVS, 

14.4.3. Zhotoviteľ vykonáva časť predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostredníctvom 

subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora, 

14.4.4. Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov 

verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné 

obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

14.4.5. ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo 

odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom pri plnení 

predmetu tejto ZoD a neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto nároku 

subdodávateľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotoviteľ nevykoná nápravu ani 

v dodatočnej lehote poskytnutej mu Objednávateľom v písomnej výzve. 

14.5. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje 

ďalšie nároky vzniknuté v dôsledku odstúpenia od ZoD alebo s ním súvisiace najneskôr 14 dní 

po  vyúčtovaní s náhradným Zhotoviteľom. 
 

14.6. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto ZoD v prípade, kedy 

ešte nedošlo k plneniu zo ZoD a výsledky kontroly Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania, ktorého 

výsledkom je táto ZoD. 
 

14.7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné 

povinnosti a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Zhotoviteľ však musí písomne 

vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov 

vyplývajúcich z tejto ZoD a písomne  vyhlásiť, že v prípade neplnenia v dodatočne stanovenej 

lehote od tejto ZoD odstúpi. 

14.8. Odstúpenie od ZoD nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

14.9. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán z tejto 

ZoD s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy 
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vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z 

ustanovení tejto ZoD o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, 

ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, nároku Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za 

časť diela Objednávateľom, ktoré dielo bolo do momentu odstúpenia od tejto ZoD vykonané, 

ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu tejto ZoD 

vykonanej do momentu odstúpenia, povinností Zhotoviteľa podľa bodu 14.11., zmluvných 

ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov 

medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo 

vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto ZoD.  

14.10. V prípade ak dôjde k odstúpeniu od tejto ZoD, zostávajú každej dotknutej strane zachované 

práva na náhradu škody. 

14.11. Po odstúpení od tejto ZoD je Zhotoviteľ povinný: 

14.11.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi 

nedokončením predmetu tejto ZoD, príp. minimalizovali straty a za tým účelom 

vykonať všetky potrebné opatrenia, 

14.11.2. odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu tejto 

ZoD, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom 

poskytnutej súčinnosti, 

14.11.3. vypratať stavenisko do 30 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa bodu 

14.11.1. 

14.11.4. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre 

dokončenie diela. 

 

Článok 15 

Oznamovanie osôb a ochrana osobných údajov 

 

15.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany 

osobných údajov tak, ako je táto zakotvená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a zmene a doplnení niektorých údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných 

údajov“). 

15.2. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto ZoD oznámiť Zhotoviteľovi na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD 

osobu resp. osoby, ktoré budú vykonávať činnosť stavebného dozoru vrátane kontaktných 

údajov v rozsahu e-mailová adresa a telefónne číslo. Objednávateľ je oprávnený oznámenú 

osobu resp. osoby v pozícii stavebného dozoru zmeniť a to zaslaním oznámenia Zhotoviteľovi 

s uvedením údajov a spôsobom podľa predchádzajúcej vety. 

15.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto ZoD písomne oznámiť Objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú záhlaví 

tejto ZoD osobu resp. osoby, ktoré poveril vykonávaním činnosti stavbyvedúceho a činnosti 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane kontaktných údajov v rozsahu e-

mailová adresa a telefónne číslo. Zhotoviteľ je oprávnený oznámenú osobu resp. osoby 

v pozícii stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zmeniť, 

a to zaslaním oznámenia Objednávateľovi s uvedením údajov a spôsobom podľa 

predchádzajúcej vety. Pokiaľ Zhotoviteľ preukazoval v súťaži, výsledkom ktorej je táto ZoD, 

odborné predpoklady osôb v pozícii stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti, 

Zhotoviteľ je povinný tieto predpoklady preukázať aj pri nových osobách, a to predložením 

relevantných dokladov spolu s oznámením podľa predchádzajúcej vety. 

15.4. V prípade, ak sa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade 
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s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) vyžaduje na spracúvanie osobných údajov 

oznámených v zmysle bodu 15.2. alebo bodu 15.3. súhlas dotknutej osoby na spracúvanie 

osobných údajov, zmluvné strany sa zaväzujú spolu s oznámením podľa bodu 15.2. alebo bodu 

15.3. doručiť druhej zmluvnej strane súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, 

ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona 

o ochrane osobných údajov a GDPR. 

15.5. V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením 

bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje aj inej osoby ako podľa oznámenia 

v zmysle bodu 15.2. alebo bodu 15.3., zmluvná strana sprístupňujúca osobné údaje je povinná 

najneskôr pri prvom sprístupnení doručiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných 

údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov 

v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. 

15.6. Ak dotknutá osoba, ktorá vyjadrila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov počas trvania 

tejto ZoD tento súhlas odvolá, príslušná zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby táto osoba 

ďalej nevykonávala príslušnú činnosť pri plnení tejto ZoD a bez zbytočného odkladu oznámi 

druhej zmluvnej strane novú osobu v dotknutej pozícii a to spôsobom podľa bodu 15.2. alebo 

bodu 15.3. 

15.7. V prípade, ak niektorá zmluvná strana má v súvislosti s plnením tejto zmluvy spracúvať 

osobné údaje v mene druhej zmluvnej strany, zmluvná strana, ktorá má osobné údaje 

spracúvať nezačne so spracúvaním osobných údajov skôr ako zmluvné strany medzi sebou 

neuzavrú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa ustanovení § 34 zákona o ochrane 

osobných údajov a v súlade s článkom 28 bodom 3 GDPR. 

 

Článok 16 

Záverečné ustanovenia 

 

16.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku a musia     

rešpektovať terminológiu používanú Objednávateľom.  

16.2. Pokiaľ v tejto ZoD nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné  vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 

príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

16.3. ZoD možno zmeniť počas jej trvania len za dodržania podmienok stanovených v § 18 ZVO. 

Zmeny a doplnky tejto ZoD je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

16.4. K návrhom dodatkov k tejto ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 60 

dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. 

16.5. Táto ZoD je vypracovaná v desiatich (10) vyhotoveniach, z ktorých  osem (8) rovnopisov 

obdrží Objednávateľ a dva (2) rovnopisy Zhotoviteľ.  

16.6. V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení tejto ZoD považované za neplatné, 

nevymáhateľné, alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť, 

vymáhateľnosť alebo účinnosť zostávajúcich ustanovení. Namiesto neplatného, 

nevymáhateľného alebo neúčinného ustanovenia bude platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac 

zodpovedá zmyslu a účelu neplatného, nevymáhateľného alebo neúčinného ustanovenia. 

Zároveň sa strany zaväzujú v čo najkratšom čase nahradiť dotknuté ustanovenia novými 

ustanoveniami, ktoré zodpovedajú účelu uzavretej ZoD.  

16.7. V prípadoch vyššej moci môžu zmluvné strany, v rámci obvyklej právnej praxe, požadovať 

aby sa vykonávanie výkonov počas tohto obdobia zastavilo.  

16.8. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD potvrdzuje, že obdŕžal všetky podklady a dokumenty potrebné 

na riadne vykonanie diela od Objednávateľa. 
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16.9. Obidve zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto ZoD svojim podpisom. Súčasne   

vyhlasujú, že si túto ZoD prečítali, že nebola dohodnutá v tiesni, alebo za jednostranne  

nevýhodných podmienok.  

16.10. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ v zmysle zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

slobode informácií“) ako povinná osoba, túto ZoD zverejní v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, okrem častí ZoD, ktoré Zhotoviteľ ako 

uchádzač označil vo svojej ponuke ako obchodné tajomstvo spĺňajúce znaky obchodného 

tajomstva v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník. 

16.11. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR 

podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona o 

slobodnom prístupe. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že  táto 

ZoD bola zverejnená. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené 

vzal na vedomie.  

16.12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD sú nasledujúce zmluvné prílohy:  

Príloha č. 1 (ZoD) – Špecifikácia predmetu ZoD 

Príloha č. 2 (ZoD) – Ocenený výkaz výmer  

Príloha č. 3 (ZoD) – Banková záruka (vzor)  

Príloha č. 4 (ZoD)–  Zoznam priamych subdodávateľov 

 

V Bratislave, dňa: 23.09.2019 V Prahe, dňa: 22.05.2019 

V mene Objednávateľa:                                          V mene Zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Metrostav a.s.   

v skrátenej forme "ŽSR"        

 

 

 

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

      Ing. Juraj Tkáč, v.r.        Ing. Zdeněk Šinovský, v.r. 

       generálny riaditeľ                                podpredseda predstavenstva 

 

 

 

 

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

        Ing. František Kočí, v.r. 

                  člen predstavenstva 
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Príloha č. 1 (ZoD) – Špecifikácia predmetu ZoD  

 

Predmetom ZoD je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „ZAST Ivanka pri Dunaji – 

záchytné parkovisko pre IAD“,  týkajúcich sa vybudovania záchytného parkoviska pre motorové 

vozidlá, so stojiskami pre bicykle vrátane prislúchajúceho mobiliáru t.j. oplotenie parkoviska, 

kamerový systém, informačný systém.  

Cieľom je dosiahnuť zvýšenie prepravy cestujúcej verejnosti prostredníctvom železničnej osobnej  

dopravy a tým prispieť k odľahčeniu cestnej siete, zvýšeniu kapacity prepravovaných osôb do 

hlavného mesta SR. Projekt prispeje k vyššej  prepojenosti v rámci integrovaného dopravného 

systému v bratislavskom regióne. 

Stavbou Objednávateľ požaduje dosiahnuť tieto technicko – prevádzkové parametre: 

 parkovisko bude spevnené, 

 kapacita parkovacích miest pre motorové vozidlá činí 158 parkovacích miest, 

 stojiská pre bicykle v kapacite 80 bicyklov.  

 informačný systém s vizuálnym zobrazením informácií o odchodoch vlakov, 

 celá plocha parkoviska bude osvetlená prostredníctvom vonkajšieho osvetlenia, 

 osadené kamerové systémy s monitorovaním situácie na parkovisku s reálnym prenosom do 

dohľadového centra, ktoré je dočasne presmerované do riadiaceho centra v železničnej stanici 

Bernolákovo,  

 celý areál záchytného parkoviska bude oplotený, 

 vybudovanie odkanalizovania parkoviska so zabudovanými odlučovačmi ropných látok,  

 vybavenie parkoviska vodorovným a zvislým dopravným značením 

 výstavba zárubného (oporného) múru 

 vybudovanie technologického domčeka v ktorom bude umiestnený náhradný zdroj elektrickej  

energie.  

 domček bude zabezpečený kamerovým a poplachovým systémom 

Ide o stavbu v ochrannom pásme dráhy vedľa traťovej koľaje č. 2 železničnej trate Devínska Nová 

Ves – Štúrovo, medzi žkm 67,781 – 68,193 rovnobežne s koľajou pri železničnej zastávke Ivanka pri 

Dunaji pod násypom nástupišťa, resp. násypom telesa železničnej trate. 

 

Parkovisko – ľavá aj pravá strana bude prepojené s nástupiskom železničnej zastávky pri traťovej 

koľaji č. 2 chodníkmi, ktoré končia v blízkosti jestvujúceho železničného priecestia pred výstražníkmi 

priecestia, pravé parkovisko aj schodiskom poza jestvujúcu budovu zastávky až k nástupišťu v mieste 

dnes vyšliapaného chodníka medzi jestvujúcim prístreškom pre bicykle Poľnonákup Liptov 

a nástupišťom zastávky. Realizácia parkoviska nevyvoláva potrebu vybudovania inej dopravnej 

infraštruktúry. 

 

Parkovisko bude oplotené, spevnené, pripravené pre zariadenia na kontrolu vstupu, bude vybavené 

informačným systémom o odchode vlakov, informáciami o aktuálnom stave dopravy v cieľovom bode 

cesty (Bratislava), osvetlené, vybavené kamerami na monitorovanie situácie na parkovisku. 

Informácie budú prenášané do dohľadového centra, ktoré by malo byť realizované v samostatnej 

stavbe. Dovtedy bude záznam z kamerového systému prenášaný do ŽST Bernolákovo a uchovávaný 

na pamäťovom médiu v technologickom domčeku umiestnenom v areáli pravého parkoviska. 

Parkovisko bude odkanalizované, vybavené odlučovačmi ropných látok. Umiestnenie parkoviska si 

vyžaduje preložky inžinierskych sietí, ktoré sa na ploche budúceho parkoviska nachádzajú. Na 

pravom parkovisku sa počíta s vybudovaním zastrešeného uzamykateľného modulárneho parkoviska 

pre bicykle s kapacitou 80 miest. 
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Súhrnný prehľad rozhodujúcich kapacít a objemové ukazovatele stavby 

Rozloha: 

- celková plocha parkoviska (ľavého aj pravého krídla) 

- ornica 

- zeleň (vegetačné úpravy) 

 

8 981 m² 

4 390 m² 

2 637 m² 

- Informačné tabule (5 riadkové) 

- Transformovňa 

- Náhradný zdroj el. energie (motorový agregát) 

2 ks 

1 ks 

1 ks 

 

Stavba je delená na prevádzkové súbory (ďalej len „PS“) a stavebné objekty (ďalej len „SO“)  

Názvoslovie a číslovanie objektov a súborov vychádza z nasledujúceho princípu: 

 SO – stavebný objekt, PS – prevádzkový súbor, 

 4 miestne číslo, rozdelené na 2 dvojice, ktorých význam je nasledovný: 

o prvé dvojčíslie označuje poradové číslo SO alebo PS, 

o druhé dvojčíslie označuje poradie v danom SO alebo PS 

Zoznam SO: 

SO 02-01  Príprava územia 

SO 02-02  Rekultivácia územia 

SO 07-01  Parkovisko 

SO 07-02  Oplotenie 

SO 07-12  Obslužná komunikácia 

SO 09-01  Odkanalizovanie 

SO 10-01  Vegetačné úpravy 

SO 12-01  Zárubné múry 

SO 13-02  Parkovisko pre bicykle 

SO 20-02  Technologický domček:  

SO 20-02.1 Technologický domček - stavebno-architektonické riešenie 

SO 20-02.2 Technologický domček – elektroinštalácia 

SO 22-01  Optická kábelizácia 

SO 22-02  Preložka káblov Slovak Telekom 

SO 22-03  Preložka zabezpečovacích káblov ŽSR 

SO 23-01  Osvetlenie parkoviska 

SO 23-02  Prípojka NN 

SO 23-03  Rozvody NN 

SO 23-04  Preložka 6 kV kábla ŽSR 

SO 25-01  Prípojka VN 

SO 25-02  Ochrana 22 kV kábla ZSE 

 

Zoznam PS: 

PS 22-01  Informačný systém ŽSR 

PS 22-02  Kamerový systém 

PS 22-03  Poplachový systém narušenia 

PS 22-06  Prenosový systém IP ŽSR 

PS 24-01  Transformovňa 

PS 31-01  Náhradný zdroj elektrickej energie 

 

V rámci stavebných postupov sa uvažuje s napäťovými výlukami a prechodným obmedzením 

traťovej rýchlosti, v prípade ak by počas výstavby oporných múrov hrozila možná kolízia so 

živými časťami trakčného vedenia. 
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Príloha č. 2 (ZoD) - Ocenený výkaz výmer  

 
Je samostatnou prílohou v pdf formáte. 
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Príloha č. 3 (ZoD) – Banková záruka (vzor) 

 

 

Banková záruka  

 
Meno a adresa príjemcu:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  

 v skrátenej forme „ŽSR“  

 Klemensova 8, 813 61  Bratislava, Slovenská republika 
         

Meno a adresa príkazcu:  .......................................................... 

    

Zmluva o dielo 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  

 v skrátenej forme „ŽSR“  

 Klemensova 8, 813 61  Bratislava, Slovenská republika 

Zhotoviteľ: ......................... 

Číslo zmluvy:  .......................... 

Predmet zmluvy:  stavebné práce na stavbe „ZAST Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre 

IAD“ 
(ďalej len „ZoD“) 

 

 

Boli sme informovaní, že v zmysle ZoD je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi bankovú 

záruku. 

 

Na žiadosť príkazcu my, <názov banky> .................................................., sa týmto neodvolateľne 

zaväzujeme uhradiť Vám, príjemcovi/Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých 

celková výška neprekročí ................. „zaručená suma“, slovom .................. potom, čo od Vás 

obdržíme písomnú žiadosť spolu s Vaším písomným vyhlásením, že: 

(a) Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky v zmysle ZoD a 

(b) v akom ohľade ich porušuje. 

 

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš(e) podpis(y), ktorý musí byť úradne osvedčený Vašimi 

bankármi, alebo notárom. Overenú (úradne osvedčenú) žiadosť a vyhlásenie  musíme obdržať na našej 

adrese v lehote 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti ZoD t.j. do ................. („termín uplynutia“), 

kedy táto banková záruka uplynie a musí nám byť vrátená. 

 

Boli sme informovaní, že príjemca môže od príkazcu vyžadovať, aby predĺžil túto bankovú záruku, ak 

nebolo stavebným dozorom vydané Vyhlásenie o odstránení vád a nedorobkov v zmysle ZoD do 28 

dní pred daným termínom uplynutia. Zaväzujeme sa uhradiť Vám takúto zaručenú sumu potom, čo 

v lehote 28 dní od Vás obdržíme Vašu písomnú žiadosť a vyhlásenie , že nebolo stavebným dozorom 

vydané Vyhlásenie o odstránení vád a nedorobkov z dôvodov pripísateľných Zhotoviteľovi a že táto 

banková záruka nebola predĺžená. 

 

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 

 

 

 

Dátum.......................................                            Podpis(y) ................................................. 
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Príloha č. 4 (ZoD) – Zoznam priamych subdodávateľov 

 

 

ZOZNAM PRIAMYCH SUBDODÁVATEĽOV 

 
 

P.č. 

Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo 

dátum narodenia 
(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet 

subdodávky 

 

 

Oprávnená osoba konať  

za subdodávateľa  

(nie je potrebné uviesť  

pre subdodávateľa dodávajúceho tovar) 
 

meno a priezvisko adresa pobytu dátum narodenia 

1. S u b t e r r a a.s. 

Koželužská 2246/5 

180 00 Praha 8 – 

Libeň, ČR 

45309612 Stavebné práce 
Ing. Miroslav 

Kadlec 
  

2. GEO-KOD, s.r.o. 
Karloveská 24, 

Bratislava 841 04 
35715456 

výkon geodetických a 

kartografických 

činností a prác 

Ing. Jozef Kožár   

 

 

 

 

 

Dátum: Podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa: .................................... 

           Ing. Josef Špryňar, v.r. 

                                                                                                            Námestník - zástupca riaditeľa divízie 

                                     Metrostav a.s. 

       



 

 

 

 


