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ZMLUVA O DIELO č. 5052/2019/5400/025 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva“) 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ:  Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo:    Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma:   Iná právnická osoba 

Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Igor Polák, generálny riaditeľ 

IČO:    31 364 501 

DIČ:    2020480121 

IČ DPH:   SK 2020480121 

Bankové spojenie:  xxxxxxxxxxxxx 

SWIFT/BIC:   xxxxxxxxxxxxx 

IBAN:    xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa pre doručovanie  

písomností:  Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 

Bratislava 

Emailová adresa:  xxxxxxxxx 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

1.2. Zhotoviteľ:                   „Združenie ozubnica Štrba – Štrbské Pleso" 
založené na základe zmluvy o združení zo dňa 27.06.2019 podľa § 829 a nasl. 

zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako 

združenie bez právnej subjektivity   

Obchodné meno:  STRABAG s.r.o. 

Sídlo:                                          Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

Právna forma:   Spoločnosť s ručením obmedzeným   

Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Jakub Svoboda, konateľ  

  Ing. Luboš Tomášek, konateľ  

    Ing. Branislav Lukáč, konateľ 

Viera Nádaská, konateľ 

    Ing. Ondřej Novák, konateľ 

    Ing. Jarmila Považanová, konateľ 

    Dipl. Ing. Aleš Trojan, konateľ 

IČO:  17 317 282 

DIČ:   2020316298 

IČ DPH:   SK2020316298   

Bankové spojenie:  xxxxxxxxxxx 

SWIFT/BIC:   xxxxxxxxxxxx 

IBAN:    xxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa pre doručovanie  

písomností    Železničná 4/299, 914 01 Trenčianska Teplá 

Emailová adresa: xxxxxxxxxxxxx 

 

ako „vedúci člen združenia“ 
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Obchodné meno: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 

Sídlo:  Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  

Právna forma:    Spoločnosť s ručením obmedzeným    

Registrácia:               Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 307/B 

Štatutárny orgán:  Dipl. Ing. Bernhard Brandner, konateľ  

    Ing. Walter Spitaler, konateľ 

    Ing. Anton Josef Prossliner, konateľ  

    Ronald Pleninger, konateľ  

    Vladimír Lesovský, konateľ  

IČO:  00 896 225   

DIČ:   2020294144    

IČ DPH:   SK2020294144 

 

ako „člen združenia“ 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ alebo samostatné aj ako „zmluvná strana“) 

 

Článok II. 

 Predmet zmluvy 

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom 

„Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso“, obstaranej postupom verejná súťaž podľa § 91 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 87/2019 zo dňa 06.05.2019 pod značkou 10977 - 

MSP a v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 03.05.2019 pod značkou č. 2019/S 086-207811. 

2.2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce spočívajúce 

v komplexnej rekonštrukcii ozubnicovej trate v úseku Štrba – Štrbské Pleso vrátane ŽST Štrba OŽ, ŽST 

Štrbské Pleso a zastávky Tatranský Lieskovec; v ŽST Štrba OŽ v rekonštrukcii koľají č. 1z, 2z, 3z, 3az, 

5z a spojovacej koľaje, výhybiek č. 1z, 2z, 3z a 4z; v ŽST Štrbské Pleso OŽ v rekonštrukcii koľají č. 9 

a 11 a výhybky č. 9z, v odstránení výhybiek č. 9z, výhybiek č. 8z a 6z a vo vložení novej výhybky č. 4xa, 

v rekonštrukcii železničného zvršku, železničného spodku, v odvodnení železničnej trate, v rekonštrukcii 

nástupíšť v ŽST Štrba OŽ, Štrbské Pleso OŽ a v zastávke Tatranský Lieskovec, v rekonštrukcii osvetlenia 

nástupíšť, podlahy v hale ŽST Štrba OŽ, priechodov pre chodcov, oporných múrov, opatreniach proti 

padaniu skál, v úpravách trakčného vedenia, zabezpečovacieho zariadenia, traťovej kabelizácie 

a elektrického ohrevu výhybiek (ďalej len „dielo“), zabezpečiť inžiniersku činnosť, výsledkom ktorej bude 

právoplatné kolaudačné rozhodnutie resp. rozhodnutia a odovzdať objednávateľovi projektovú 

dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Dielo je podrobne špecifikované v Prílohe č. 1 – Investičné 

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

„ocenený výkaz výmer“). 

2.3. Nasledovné dokumenty sú považované za záväzné dokumenty, podľa ktorých bude dielo realizované: 

2.3.1. Súťažné podklady k zákazke Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso, vrátane vysvetlenia 

informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti, 

2.3.2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby spracovaná spoločnosťou 

SUDOP Košice a.s., so sídlom Žriedlova 1, 040 01 Košice, IČO: 31 664 288, 

2.3.3. Stavebné povolenie, ktoré objednávateľ dodá zhotoviteľovi po nadobudnutí právoplatnosti,  

2.3.4. Harmonogram postupu prác a technologický postup prác schválený objednávateľom podľa bodu 

3.4. 

2.4. V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto zmluvou a dokumentmi podľa bodu 2.3. (s 

výnimkou bodu 2.3.3.) majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto dokumentov. 

V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prílohami, majú ustanovenia textu zmluvy 
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prednosť. 

2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na vlastnú 

zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy.  

2.6. Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.6.1. poskytnúť zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby bolo dielo vykonané v dohodnutej lehote 

plnenia, 

2.6.2. riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. 

2.7. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty 

potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že poskytnuté podklady sú vhodné 

a jednoznačné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistujú žiadne nedostatky týchto podkladov, ktoré by 

boli prekážkou v splnení predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria súčasť tejto zmluvy a ktoré 

zhotoviteľ obdrží po jej podpise, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich 

nevhodnosť objednávateľovi najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa ich prevzatia. 

2.8. Vedúci člen združenia a člen združenia sú zo všetkých záväzkov zo zmluvy, vrátane záväzku nahradiť 

škodu, zaviazaní voči objednávateľovi spoločne a nerozdielne. Ak združenie zanikne, objednávateľ bude 

oprávnený uplatniť si akékoľvek práva a nároky vyplývajúce z tejto zmluvy u ktoréhokoľvek subjektu 

uvedeného v bode 1.2. tejto zmluvy. 

Článok III. 

Miesto plnenia, lehota plnenia a harmonogram postupu prác 

3.1. Miestom plnenia je TÚ 2684 ŽST Štrba – ŽST Štrbské Pleso, DÚ 01 Štrba – ozubnicová železničná trať, 

DÚ 02 Štrba – Štrbské Pleso, DÚ 03 Štrbské Pleso – ozubnicová železničná trať, okres: Poprad, Prešovský 

kraj, katastrálne územie: Štrba. 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať najneskôr do desať (10) mesiacov odo dňa začatia realizácie diela 

v zmysle bodu 3.6. Objednávateľ schváli zhotoviteľovi za účelom realizácie diela nepretržitú výluku 

železničnej dopravy v maximálnom trvaní sedem mesiacov (7) mesiacov. Dielo sa považuje za vykonané 

nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutí, ak bude potrebné zabezpečiť 

kolaudačných rozhodnutí viac. V prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutie podľa okolností prípadu nebude 

vyžadovať, dielo sa bude považovať za vykonané dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 

podľa bodu 8.4. osobou oprávnenou na prevzatie diela. Lehota plnenia podľa tohto bodu 3.2. môže byť 

predĺžená za predpokladu, že s ohľadom na klimatické podmienky v čase a v mieste vykonávania diela nie 

je možné za dodržania technologických postupov vyplývajúcich z platných technických predpisov 

pokračovať vo vykonávaní diela. O potrebe prerušenia vykonávania diela z dôvodu nepriaznivých 

klimatických podmienok sa zhotoviteľ zaväzuje bezodkladne písomne informovať stavebného dozora 

objednávateľa. Stavebný dozor objednávateľa bezodkladne zvolá komisiu, ktorej členmi bude minimálne 

zástupca O 220 GR Železníc Slovenskej republiky, zástupca O 430 GR Železníc Slovenskej republiky, 

zástupca správcu Železníc Slovenskej republiky, OR Košice a zástupca zhotoviteľa, ktorá v mieste 

vykonávania diela posúdi možnosť pokračovania vo vykonávaní diela s ohľadom na aktuálne klimatické 

podmienky. V prípade, ak bude objektíve preukázané, že s ohľadom na aktuálne klimatické podmienky 

nie je možné pokračovať vo vykonávaní diela tak, aby boli dodržané technologické postupy vyplývajúce 

z platných technických predpisov, lehota plnenia bude predĺžená o dobu trvania nepriaznivých 

klimatických podmienok vyjadrenú v celých kalendárnych dňoch. V prípade, ak v dôsledku prerušenia 

vykonávania diela nebude možné vykonať dielo v prvotne schválenej výluke železničnej dopravy, 

zmluvné strany sa dohodnú na schválení dodatočnej výluky rešpektujúc predĺženú lehotu plnenia. Všetky 

skutočnosti týkajúce sa prerušenia prác a predĺženia lehoty plnenia v dôsledku nepriaznivých klimatických 

podmienok budú podrobne zdokumentované zápisom v stavebnom denníku a opatrené podpisom 

stavbyvedúceho zhotoviteľa a stavebného dozora objednávateľa. 

3.3. Okrem skutočností uvedených v bode 3.2. vyššie, lehota plnenia sa môže predĺžiť len v nasledovných 

prípadoch: 
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3.3.1. neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa pri vykonávaní diela, kedy sa lehota plnenia 

automaticky (bez potreby uzatvárania dodatku) predĺži o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní 

s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi, 

3.3.2. vykonanie naviacprác, kedy sa lehota plnenia predĺži dodatkom k tejto zmluve v zmysle bodu 4.9., 

a to o dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie naviacprác, pokiaľ nie je objektívne možné 

naviacpráce vykonať v pôvodnej lehote plnenia, 

3.3.3. písomný pokyn objednávateľa na prerušenie prác, kedy sa lehota plnenia automaticky (bez potreby 

uzatvárania dodatku) predĺži o dobu od doručenia pokynu na prerušenie prác zhotoviteľovi do 

dátumu uvedeného v pokyne objednávateľa na pokračovanie v prácach zhotoviteľovi, 

3.3.4. nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci kolaudačného konania, kedy sa lehota plnenia predĺži 

dodatkom k tejto zmluve o dobu, po ktorú pre nečinnosť orgánov verejnej moci nemôže zhotoviteľ 

vykonávať inžiniersku činnosť ku kolaudácii, ak zhotoviteľ preukázateľne využil všetky právne 

prostriedky proti tejto nečinnosti. 

3.4. 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 technologický postup prác záväznou súčasťou tejto zmluvy. Za správnosť 

a úplnosť harmonogramu postupu prác a technologického postupu prác zodpovedá zhotoviteľ. 

3.5. Sankcionovateľný míľnik v zmysle bodu 3.4. sa bude považovať za splnený, ak budú dokončené všetky 

práce, ktoré majú predchádzať sankcionovateľnému míľniku podľa harmonogramu. Splnenie 

sankcionovateľného míľnika potvrdí stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. 

3.6. 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:  

3.6.1. doručenie právoplatného stavebného povolenia, 

3.6.2. odovzdanie staveniska objednávateľom,  

3.6.3. odsúhlasenie harmonogramu postupu prác a technologického postupu prác zo strany objednávateľa, 

a zároveň   

3.6.4. schválenie výluk objednávateľom. 

Článok IV. 

Cena diela  

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi cenu vo výške: 

4.1.1. Cena diela bez DPH   18 579 729,63 EUR  

4.1.2. DPH       3 715 945,93 EUR  

4.1.3. Cena diela s DPH   22 295 675,56 EUR  

4.2. Zmluvné strany sa dohodli na cene bez DPH. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych 

predpisov. 

4.3. V cene podľa bodu 4.1.1. sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo v súvislosti 

s realizáciou diela. Zhotoviteľ nemá nárok na uhradenie ďalších nákladov s výnimkou naviacprác v zmysle 

bodu 4.5. a nasl. Správne poplatky, ktoré boli zhotoviteľom uhradené v súvislosti so zabezpečením 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia, bude zhotoviteľ oprávnený refakturovať objednávateľovi až po 

ich zdokladovaní a odsúhlasení objednávateľom. Tieto poplatky a platby nie sú súčasťou ceny predmetu 

zmluvy. 

4.4. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že cena podľa bodu 4.1.1. obsahuje všetky položky, ktoré 

sú potrebné pre úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané vykonanie diela a zhotoviteľ ocenil 

všetky náklady, ktoré v zmysle technologických postupov, projektu, platných STN a legislatívy 

s jednotlivými položkami bezprostredne súvisia, aj keď nie sú v popise položky bezprostredne uvedené, 
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a to najmä, nie však výlučne: 

4.4.1. všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, 

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

4.4.2. všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné 

vedľajšie výdavky,  

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

materiálov a dodávok,  

4.4.4. náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, skladovacie plochy, 

4.4.5. náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednávateľom, 

4.4.6. náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, 

4.4.7. náklady súvisiace s  vytýčením podzemných vedení, 

4.4.8. náklady súvisiace s výlukovou činnosťou vrátane prípadných dodatočných výluk, 

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

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

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

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

predpismi objednávateľa vrátane nákladov na vydanie revíznych správ, úradných skúšok, 

4.4.12. 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, 

4.4.13. všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie predmetu 

zmluvy, 

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

4.4.15. náklady v súvislosti so zabezpečením právoplatného kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutí, 

4.4.16. náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,  

4.4.17. náklady na dočasné zábery územia,  

4.4.18. náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s plnením povinností podľa tejto zmluvy vrátane 

prílohy č. 1. 

4.5. K zvýšeniu ceny podľa bodu 4.1.1. môže dôjsť len v prípade vzniku naviacprác t.j. pri zvýšení množstva 

jednotlivých položiek v prílohe č. 2, ako aj pri doplnení nových položiek do oceneného výkazu výmer, 

ktoré nebolo možné vopred objektívne predvídať a súčasne sú nevyhnutné pre riadne vykonanie diela. 

4.6. Za naviacpráce v zmysle bodu 4.5. sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky zhotoviteľa na vykonanie 

prác, ktoré sú dôsledkom nekonania zhotoviteľa s odbornou starostlivosťou ako napríklad nedostatočné 

preštudovanie podkladov, ktoré zhotoviteľ obdržal v rámci súťaže, z nepresností a chýb pri spracovávaní 

cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu 

zhotoviteľ.  

4.7. Zhotoviteľ je oprávnený a povinný vykonať naviacpráce bezodkladne po doručení písomného pokynu zo 

strany stavebného dozoru objednávateľa.  

4.8. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu naviacprác stanoví zhotoviteľ nasledovne:  

4.8.1. jednotková cena jednotlivých položiek naviacprác, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 bude rovnaká 

ako jednotková cena položiek uvedených v prílohe č. 2; v prípade, ak budú v prílohe č. 2 rovnaké 

položky ocenené rôznou jednotkovou cenou, pre určenie jednotkovej ceny položky naviacprác 

bude smerodajná najnižšia jednotková cena, 

4.8.2. v prípade položiek naviacprác, ktoré nie sú ocenené v prílohe č. 2, zhotoviteľ vypracuje pre 

jednotlivé položky kalkuláciu nákladov a zisku, ktorú predloží objednávateľovi na schválenie.  

V jednotkových cenách naviacprác môžu byť zahrnuté iba ekonomicky oprávnené náklady a primeraný 

zisk. Zároveň jednotkové ceny naviacprác nesmú byť vyššie ako jednotkové ceny príslušných položiek 

materiálu a prác uvedených v aktuálnom cenníku Cenekon.  
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4.9. Množstvo naviacprác, cenu naviacprác a prípadne predĺženie lehoty plnenia, ak naviacpráce nie je možné 

objektívne vykonať v pôvodne dohodnutej lehote plnenia, zmluvné strany potvrdia dodatkom k tejto 

zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať vykonané naviacpráce až na základe písomného odsúhlasenia 

jednotkových cien naviacprác oprávnenou osobou objednávateľa a po nadobudnutí účinnosti dodatku 

podľa predchádzajúcej vety.  

 

Článok V. 

Platobné podmienky a zádržné 

5.1. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy. 

5.2. Cenu za vykonané časti predmetu zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr 

vystavených v súlade s týmto článkom zmluvy a doručených objednávateľovi.  

5.3. Cenu v zmysle bodu 4.1.1. objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe riadne vystavených mesačných 

faktúr. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami podľa bodu 5.7., ktorej prílohou 

je súpis vykonaných prác a materiálu potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ je 

oprávnený vystaviť faktúru za realizáciu diela najskôr v posledný deň príslušného mesiaca. 

5.4. Správne a iné poplatky budú zhotoviteľovi uhradené podľa skutočne preukázaných nákladov písomne 

odsúhlasených objednávateľom, pričom pod pojmom správne a iné poplatky sa rozumejú  povinné peňažné 

platby vyžadované štátnym, verejnoprávnym alebo iným orgánom v súvislosti s činnosťou príslušného 

orgánu, ktorá sa uskutočňuje z podnetu povinného subjektu alebo v jeho záujme. Za preukázané náklady 

sa považujú iba skutočne vynaložené náklady podložené kópiami dokladov, ktoré sú čitateľné, 

preukazujúce ich vynaloženie pre účely príslušnej stavby a umožňujúce overenie, že sa nejedná 

o duplicitné náklady alebo náklady už fakturované a preplatené v predchádzajúcom období. Kópie 

dokladov budú predkladané aj v elektronickej podobe (na CD/DVD vo forme skenu). 

Správne a iné poplatky budú členené nasledovne: 

a) vstupujúce do základu DPH 

b) nevstupujúce do základu DPH 

Za iné poplatky sa nepovažujú bankové poplatky a poštové poplatky. 

5.5. Na základe súhlasu objednávateľa s elektronickým zasielaním faktúr, podmienky získania ktorého sú 

uvedené na webovom sídle www.zsr.sk, zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru v elektronickej podobe 

na emailovú adresu xxxxxxxxxxxxxx alebo v listinnej podobe nasledovne: 

Ako objednávateľa uvedie: 

Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

Konečný príjemca objednávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky 

Účelové stredisko prípravy a realizácie Žilina 

Ulica 1. mája č. 34 

010 01 Žilina 

Adresa pre doručovanie faktúr: 

Železnice Slovenskej republiky 

Účelové stredisko prípravy a realizácie Žilina 

Ulica 1. mája č. 34 

010 01 Žilina 

5.6. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v bode 

1.2. Akákoľvek zmena účtu zhotoviteľa sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len 

na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. 
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5.7. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka, náležitosti v zmysle 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len 

„zákon o DPH“) a tiež nasledovné náležitosti: 

5.7.1. označenie zmluvných strán, obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, 

5.7.2. identifikáciu konečného príjemcu objednávateľa (názov a adresa), 

5.7.3. číslo faktúry, 

5.7.4. deň vyhotovenia a deň splatnosti, 

5.7.5. označenie peňažného ústavu a IBAN podľa bodu 1.2., 

5.7.6. číslo objednávky podľa evidencie objednávateľa pre účely zúčtovania faktúry, 

5.7.7. číslo tejto zmluvy, 

5.7.8. fakturovaná suma s rozčlenením DPH, 

5.7.9. výšku zádržného, 

5.7.10. označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 

5.7.11. odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa (v prípade elektronickej faktúry sa 

nevyžaduje). 

Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona o DPH v znení neskorších predpisov 

a výrazné označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“. 

5.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť, pričom 

lehota splatnosti takejto faktúry začína plynúť od začiatku počnúc dňom vrátenia opravenej a/alebo 

doplnenej faktúry objednávateľovi. 

5.9. Lehota splatnosti každej faktúry je tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. V prípade 

faktúry zaslanej elektronickou formou sa za deň doručenia považuje deň prijatia elektronickej faktúry na 

emailovej adrese xxxxxxxxxxx. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo 

pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. Objednávateľ nie je 

v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu 

peňažnému ústavu. 

5.10. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uplatniť si z každej faktúry zádržné vo výške   5 

% zo sumy na faktúre, pričom zádržné bude slúžiť na úhradu nákladov na splnenie povinností zhotoviteľa, 

so splnením ktorých je zhotoviteľ v omeškaní, nákladov na odstránenie vád diela, ktoré zhotoviteľ včas 

neodstránil, na náhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním zhotoviteľa alebo úhradu 

akýchkoľvek peňažných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v súvislosti s touto zmluvou, napr. 

zmluvných pokút. 

5.11. Právo na uvoľnenie zádržného vznikne zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú je 

zhotoviteľ oprávnený doručiť objednávateľovi najskôr uplynutím šiestich (6) mesiacov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia resp. posledného kolaudačného rozhodnutia. 

V prípade, že sa podľa okolností nebude kolaudačné rozhodnutie vyžadovať, právo na uvoľnenie 

zádržného vznikne zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú je zhotoviteľ oprávnený 

doručiť objednávateľovi najskôr uplynutím šiestich (6) mesiacov odo dňa podpísania protokolu 

o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.4. osobou oprávnenou na prevzatie diela. Objednávateľ je 

povinný zádržné uvoľniť do tridsať (30) dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa o uvoľnenie zádržného 

v súlade s podmienkami podľa tohto bodu. 

5.12. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu 

z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. 

5.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak 

obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. 

5.14. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy nie je závislou osobou voči objednávateľovi 

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

zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi v súvislosti 

s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je 

zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť, a to do piatich (5) dní odo dňa vzniku zmeny. 
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Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán, podmienky realizácie diela 

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade so všetkými príslušnými 

právnymi predpismi, a to najmä, nie však výlučne v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva dopravy, 

pôšt a telekomunikácií č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 

502/2013 Z. z., vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 

Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 

zariadeniach a ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami platnými v EÚ 

a SR, platnými technickými normami EN, STN EN, STN, všetkými príslušnými technickými normami 

železníc a ďalšími príslušnými predpismi platnými pre objednávateľa a príslušnými internými predpismi 

objednávateľa (a to najmä, nie však výlučne ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc 

Slovenskej republiky, ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu 

dráhy v správe ŽSR, ŽSR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky). 

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude prizývať objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými štátnymi 

orgánmi a organizáciami. 

6.3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta vykonávania diela 

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

vzniknuté z jeho činnosti. 

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej doby realizácie diela disponovať (sám alebo prostredníctvom 

subdodávateľa) platným oprávnením udeleným bezpečnostným orgánom na vykonávanie určených 

činností na určených technických zariadeniach elektrických: montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky pre 

určené technické zariadenia v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, 

pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach 

a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v nasledovnom rozsahu podľa 

Prílohy č. 1, časť 5: 

E1: Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia 

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane 

E4: Trakčné vedenie železničných dráh 

E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia 

E11: Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny alebo ekvivalentným 

dokladom vydaným podľa právneho predpisu krajiny sídla zhotoviteľa. 

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej doby realizácie diela disponovať oprávnením udeleným bezpečnostným 

orgánom právnickým osobám na vykonávanie určených činností: zváranie koľajníc, metóda: 

aluminotermické zváranie koľajníc v zmysle § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentným dokladom 

vydaným podľa právneho predpisu krajiny sídla zhotoviteľa. 

6.6. Zhotoviteľ nesmie ďalej dielo vykonávať, ak oprávnenie podľa bodu 6.4. a/alebo 6.5. stratil (resp. 

oprávnenie stratil subdodávateľ), a to až do získania nového platného oprávnenia (resp. nového 

subdodávateľa s oprávnením) pričom nesplnenie dohodnutej lehoty plnenia z dôvodu straty platnosti 

oprávnenia nemá vplyv na omeškanie zhotoviteľa s plnením. Zhotoviteľ je povinný stratu platnosti 

oprávnení objednávateľovi bezodkladne písomne oznámiť.  

6.7. Zhotoviteľ je povinný príslušnú časť na diele realizovať pracovníkom, ktorého uviedol v ponuke a ktorým 

preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži. Počas plnenia zmluvy môže dôjsť k zmene 

pracovníka len v odôvodnených prípadoch ako napr. dlhodobá práceneschopnosť, odobratie alebo 

neplatnosť dokladov preukazujúcich požadovanú odbornosť, vyčiarknutie zo zoznamu autorizovaných 

inžinierov a pod. V prípade zmeny pracovníka musí nový pracovník spĺňať nasledovné kvalifikačné 

podmienky, ktoré boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnej súťaži:  

6.7.1. Kľúčový odborník - stavbyvedúci 
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6.7.1.1. minimálne stredoškolské vzdelanie, 

6.7.1.2. minimálne sedem (7) rokov profesionálnych praktických skúseností v oblasti realizácie 

stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zmluvy, 

6.7.1.3. účasť na realizácii minimálne jedného (1) projektu výstavby, rekonštrukcie alebo opravy 

(modernizácie) koľajového zvršku a spodku, a/alebo výstavby, rekonštrukcie alebo opravy 

(modernizácie) železničných výhybiek, a/alebo  výstavby, rekonštrukcie alebo opravy 

(modernizácie) oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia železničnej infraštruktúry, 

a/alebo výstavby, rekonštrukcie alebo opravy (modernizácie) trakčného vedenia v pozícii 

vedúceho zamestnanca (stavbyvedúci, zástupca stavbyvedúceho alebo ekvivalentná 

pozícia), ktorého finančný objem bol v minimálnej výške 5 000 000 EUR bez DPH (slovom: 

päť miliónov eur bez DPH), pričom účasť na realizácii tohto projektu musí byť v minimálnej 

dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty uskutočňovania projektu (lehota odo dňa 

odovzdania a prevzatia staveniska po vydanie preberacieho protokolu, alebo ekvivalentné 

udalosti), 

6.7.1.4. platné osvedčenie o vykonanej skúške odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou 

stavebných inžinierov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 

a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti 

(kategórie): 

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

30 – technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odborným zameraním na 

(33) elektrotechnické zariadenia  

alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla zhotoviteľa alebo 

krajiny, kde odborník vykonáva túto činnosť. 

V prípade, ak zhotoviteľ plní príslušnú činnosť prostredníctvom osoby s osvedčením 

vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov po 01.01.2005 je potrebné 

disponovať aj Potvrdením od Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením 

podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania v rámci získaného osvedčenia. 

V prípade, ak zhotoviteľ plní príslušnú činnosť prostredníctvom osoby s ekvivalentným 

dokladom vydaným podľa právneho predpisu krajiny sídla zhotoviteľa alebo krajiny, kde 

odborník vykonáva túto činnosť, je potrebné (ak osobitný predpis neurčuje inak) disponovať 

aj registračným osvedčením vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov.  

6.7.2. Kľúčový odborník – trakčné vedenie a silnoprúd 

6.7.2.1. minimálne stredoškolské vzdelanie, 

6.7.2.2. minimálne päť (5) rokov profesionálnych praktických skúseností v oblasti výstavby, 

rekonštrukcie alebo opravy (modernizácie) trakčného vedenia, 

6.7.2.3. účasť na realizácii minimálne jedného (1) projektu výstavby, rekonštrukcie alebo opravy 

(modernizácie) trakčného vedenia v pozícii vedúceho zamestnanca (stavbyvedúci, zástupca 

stavbyvedúceho alebo ekvivalentná pozícia), ktorého finančný objem bol v minimálnej 

výške 2 500 000 EUR bez DPH (slovom: dva milióny päťstotisíc eur bez DPH), pričom 

účasť na realizácii tohto projektu musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % 

lehoty uskutočňovania projektu (lehota odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska po 

vydanie preberacieho protokolu, alebo ekvivalentné udalosti), 

6.7.2.4. platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým 

osobám podľa § 26 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 

republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach 

a činnostiach na určených technických zariadeniach na vykonávanie činností na určených 

technických zariadeniach elektrických podľa Prílohy č. 1, časť 5, označenie zariadenia: 

E1: Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia 

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane 

E4: Trakčné vedenie železničných dráh 

E11: Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny 
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alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla zhotoviteľa alebo 

krajiny, kde odborník vykonáva túto činnosť.  

6.7.3. Kľúčový odborník – oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia 

6.7.3.1. minimálne stredoškolské vzdelanie, 

6.7.3.2. minimálne päť (5) rokov profesionálnych praktických skúseností v oblasti výstavby, 

rekonštrukcie alebo opravy (modernizácie) oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia 

železničnej infraštruktúry, 

6.7.3.3. účasť na realizácii minimálne jedného (1) projektu výstavby, rekonštrukcie alebo opravy 

(modernizácie) oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia železničnej infraštruktúry 

v pozícii vedúceho zamestnanca (stavbyvedúci, zástupca stavbyvedúceho alebo 

ekvivalentná pozícia), ktorého finančný objem bol v minimálnej výške 150 000 EUR bez 

DPH (slovom: jednostopäťdesiattisíc eur bez DPH), pričom účasť na realizácii tohto 

projektu musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty uskutočňovania 

projektu (lehota odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska po vydanie preberacieho 

protokolu, alebo ekvivalentné udalosti), 

6.7.3.4. platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým 

osobám podľa § 26 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 

republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach 

a činnostiach na určených technických zariadeniach na vykonávanie činností na určených 

technických zariadeniach elektrických podľa Prílohy č. 1, časť 5, označenie zariadenia: 

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane 

E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia 

alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla zhotoviteľa alebo 

krajiny, kde odborník vykonáva túto činnosť. 

6.7.4. Autorizovaný geodet a kartograf 

6.7.4.1. platné oprávnenie vydané podľa § 5 zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov 

a kartografov v znení neskorších predpisov, ktoré bude oprávňovať autorizovaného geodeta 

a kartografa autorizačne overovať vybrané geodetické činnosti uvedené v § 6 písm. a), b), 

c), d), e), f), g), h), i) a j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 

predpisov, alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla 

zhotoviteľa alebo krajiny, kde odborník vykonáva túto činnosť. 

6.8. Zmena ktoréhokoľvek pracovníka, ktorým zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnej 

súťaži, je možná len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Návrh na zmenu pracovníka 

predkladá zhotoviteľ spolu so všetkými vyššie uvedenými dokladmi týkajúcimi sa odbornosti, ktorými 

preukáže že nový navrhovaný pracovník spĺňa vyššie uvedené minimálne požiadavky na odbornú 

spôsobilosť. Ak nový navrhovaný pracovník nebude spĺňať minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť 

ako sú vyššie uvedené, objednávateľ má právo takéhoto pracovníka odmietnuť. 

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť príslušnú činnosť prostredníctvom osôb s platným osvedčením o odbornej 

spôsobilosti na obsluhu určených technických zariadení zdvíhacích v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. 

o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 30 ods. 1 písm. a) 

vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených 

technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. 

6.10. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť objednávateľovi osvedčenia 

osôb v zmysle bodu 6.7. a 6.9., a to kedykoľvek počas doby trvania tejto zmluvy.  

6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela využívať len strojové, prevádzkové alebo technické vybavenie, 

ktoré uviedol vo svojej ponuke vo verejnej súťaži a ktorého zoznam tvorí Prílohu č. 5 – Zoznam strojového, 

prevádzkového alebo technického vybavenia (ďalej len „príloha č. 5“). Zhotoviteľ je oprávnený využiť iné 

strojové, prevádzkové alebo technické vybavenie ako uvedené v prílohe č. 5 len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom objednávateľa, pričom so žiadosťou o súhlas s využitím iného strojového, 

prevádzkového alebo technického vybavenia je zhotoviteľ povinný predložiť doklady vyžadované 

zmluvou a príslušnými právnymi predpismi. Objednávateľ nie je oprávnený odoprieť súhlas s využitím 
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navrhovaného  strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia, ak navrhované strojové, 

prevádzkové alebo technické vybavenie spĺňa podmienky podľa predchádzajúcej vety. 

6.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred použitím každého železničného vozidla v rámci plnenia predmetu zmluvy, 

predložiť objednávateľovi pri každom železničnom vozidle povolenie bezpečnostného orgánu na uvedenie 

železničného vozidla do prevádzky v zmysle § 76 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (bezpečnostného orgánu v Slovenskej republike alebo 

bezpečnostného orgánu v inom členskom štáte za podmienok ustanovených zákonom o dráhach), prípadne 

dodatočné povolenie bezpečnostného orgánu na uvedenie železničného vozidla do prevádzky, ak je to 

v danom prípade uplatniteľné, taktiež protokol o technickej kontrole príslušného železničného vozidla 

a technický preukaz, ak bol pre dané železničné vozidlo vydaný. Zhotoviteľ nie je oprávnený realizovať 

dielo s použitím železničného vozidla, v prípade ktorého doklady nepredložil. 

6.13. Zhotoviteľ je povinný v súlade s interným predpisom ŽSR Z 9 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. 

6.14. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať Predpis ŽSR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej 

republiky. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi požiadavku na výluky bezodkladne po tom, 

čo sa preukázateľne dozvie o dátume odovzdania staveniska. 

6.15. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri plnení predmetu zmluvy so zhotoviteľom s tým, že bude 

zhotoviteľa upozorňovať na nedostatky a chyby pri plnení predmetu zmluvy a umožní mu v primeranom 

čase ich odstránenie, pričom však nedochádza k predĺženiu lehoty plnenia. 

6.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na základe pozvánky objednávateľa (v ktorej 

objednávateľ určí deň a hodinu kedy stavenisko odovzdá). Objednávateľ je povinný zaslať zhotoviteľovi 

pozvánku na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu. 

6.17. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Prevzatím 

staveniska podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska prechádza na zhotoviteľa 

nebezpečenstvo vzniku škody na stavenisku. Osobou oprávnenou na prevzatie staveniska v mene 

zhotoviteľa môže byť len fyzická osoba majúca platné ,,Osvedčenie o spôsobilosti BOZP” v zmysle 

interného predpisu objednávateľa s názvom „ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc 

Slovenskej republiky”. Pred samotným úkonom prevzatia staveniska, osoba preberajúca stavenisko v 

mene zhotoviteľa predloží zástupcovi objednávateľa odovzdávajúcemu stavenisko aj jedno originálne 

vyhotovenie (alebo overenú fotokópiu takého vyhotovenia) Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane 

zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 7.1. Dohoda bude povinnou prílohou protokolu o 

odovzdaní a prevzatí staveniska. 

6.18. 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 zákon) v znení neskorších predpisov 

v jazyku slovenskom, 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. 

6.19. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca s dennými 

zápismi. Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa a ostatné osoby v 

súlade s ustanovením § 46d ods. 3 stavebného zákona obvyklým spôsobom. 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 zmluvy. 

6.20. Ak stavebný dozor objednávateľa do piatich (5) pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k 

vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na dôležité záznamy 

v stavebnom denníku zhotoviteľ upozorní stavebný dozor telefonicky alebo zašle kópiu záznamu 

elektronicky. Za dôležité záznamy sa pre účely tejto zmluvy považujú najmä, ale nielen: pracovný úraz na 

stavenisku, vznik škody, kontrola zo strany orgánov štátnej správy.  



 12 

6.21. Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby. V prípade potreby majú 

obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne 

informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup prác na diele. 

6.22. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela uskutočniť kontrolu vykonávania diela. 

Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je 

povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň tri (3) 

pracovné dni pred zakrytím preukázateľne vyzve objednávateľa na kontrolu zakrývaných častí diela. 

6.23. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania 

známe, že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že pri 

realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je po záručnej dobe 

alebo po dobe jeho použiteľnosti, prípadne ak zo záručnej doby (ktorú má zhotoviteľ od svojho dodávateľa) 

uplynulo viac ako 20 % (resp. 20 % času odporúčanej doby použiteľnosti). Zhotoviteľ zodpovedá za súlad 

stavebných výrobkov a materiálov so všeobecne záväznými právnymi predpismi, podkladmi, stavebným 

povolením resp. oznámením a touto zmluvou. 

6.24. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetok demontovaný materiál, ktorý na základe súpisu vyzískaného materiálu 

a odhadnutého množstva odpadu nebol označený za odpad a ktorý vznikol v rámci realizácie diela a po 

vykonaní diela, odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie týchto demontovaných celkov a dielov 

potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi oprávnených osôb oboch zmluvných strán, na zozname 

demontovaného materiálu, ktorý vypracuje zhotoviteľ. Odovzdanie demontovaných celkov a dielov sa 

uskutoční v preberacom konaní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. S ostatným demontovaným 

materiálom, nakladá zhotoviteľ v súlade s článkom IX. 

6.25. Osobu (resp. osoby), ktorá bude vykonávať činnosť stavebného dozoru za objednávateľa, je objednávateľ 

povinný zhotoviteľovi oznámiť v súlade s bodom 16.1. 

6.26. Osobu, ktorá bude vykonávať činnosť stavbyvedúceho za zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný 

objednávateľovi oznámiť v súlade s bodom 16.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavbyvedúci s kvalifikáciou 

v zmysle bodu 6.7. bude k dispozícii počas celej doby plnenia predmetu zmluvy. 

Článok VII. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb 

pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 

2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“ čl. 452, najneskôr do 

odovzdania staveniska. Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať stavenisko a 

začať práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení 

bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol 

riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor tejto dohody 

tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.  

7.2. 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 sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa ŽSR 

Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“.  

7.3. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska 

podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný 

následne poučiť všetkých svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykonávajúce predmet zmluvy za 

zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP. 

7.4. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému 

technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme a čase. 
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7.5. Každý pracovník zhotoviteľa (tým sa rozumie aj akákoľvek osoba subdodávateľa v ktoromkoľvek rade), 

nachádzajúci sa na stavenisku musí disponovať nasledovnými platnými dokladmi a tieto doklady je 

povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa resp. ním povereného subjektu kedykoľvek predložiť: 

7.5.1. 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, 

7.5.2. Doklad o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2 Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

7.5.3. Doklad preukazujúci oboznámenie sa s miestnymi pomermi. 

V prípade, ak pracovník zhotoviteľa nebude disponovať všetkými dokladmi podľa tohto bodu, nie je 

oprávnený vstúpiť na stavenisko resp. pohybovať sa na stavenisku. 

7.6. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť stavebnému dozoru každého subdodávateľa v ktoromkoľvek rade, 

ktorého pracovníci budú vstupovať na stavenisko, a to pred vstupom pracovníkov subdodávateľa na 

stavenisko.  

7.7. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa a túto osobu 

oznámi objednávateľovi v súlade s bodom 16.2. 

Článok VIII. 

Preberacie konanie 

8.1. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní na základe písomnej výzvy zhotoviteľa 

na prevzatie diela, ktorú zhotoviteľ zašle aspoň desať (10) pracovných dní vopred na adresu Železnice 

Slovenskej republiky, Účelové stredisko prípravy a realizácie Žilina, Ulica 1. mája č. 34, 010 01 Žilina. 

8.2. Zhotoviteľ vo výzve na prevzatie diela vyhlási, že dielo je podľa podmienok tejto zmluvy ukončené a je 

pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa písomne oznámi zhotoviteľovi deň 

a hodinu začatia preberacieho konania. 

8.3. Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je stavebný dozor objednávateľa. 

8.4. Preberacie konanie bude spočívať v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnotí kvalita, rozsah a 

parametre diela a z kontroly výskytu možných vád a nedorobkov časti diela. O výsledku preberacieho 

konania sa vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí diela v znení bez vád a nedorobkov alebo protokol 

o odovzdaní a prevzatí v zmysle bodu 8.6., ktorého súčasťou bude zoznam vád a nedorobkov 

odovzdávaného diela spolu s určením lehoty pre ich odstránenie.  

8.5. Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených vád a 

nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Po odstránení vád a nedorobkov sa uskutoční 

opätovné preberacie konanie spôsobom a podľa podmienok uvedených v tomto článku. Ak zhotoviteľ tieto 

vady a nedorobky neodstráni v určenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť vady a/alebo nedorobky 

sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou pričom na účel odstránenia uvedených vád 

alebo nedorobkov je objednávateľ oprávnený použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle 

bodu 5.11.  

8.6. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami 

o sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú bezpečné užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu. V 

takomto prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť vady a/alebo nedorobky v lehote a za podmienok, ktoré 

budú dohodnuté písomne v protokole o odovzdaní a prevzatí diela podpísanom oprávnenými osobami 

obidvoch zmluvných strán. Ak zhotoviteľ tieto vady a/alebo nedorobky neodstráni, má objednávateľ právo 

odstrániť vady a/alebo nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa, 

pričom na účel odstránenia uvedených vád a/alebo nedorobkov je objednávateľ oprávnený použiť finančné 

prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 5.11. Po vykonaní kontroly odstránenia vád 

a/alebo nedorobkov sa vyhotoví zápis o ich odstránení, ktorý podpíšu oprávnené osoby oboch zmluvných 

strán. 
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8.7. Zhotoviteľ je povinný do tridsať (30) dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 

odstrániť zo staveniska všetky zostávajúce zariadenia, prebytočný materiál a odpad. Ak uvedené veci zo 

staveniska v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni je objednávateľ oprávnený odstrániť ich sám alebo 

prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa pričom na účel odstránenia vecí a odpadu zo 

staveniska je objednávateľ oprávnený použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 

5.11. Za účelom odstránenia uvedených vecí je objednávateľ oprávnený tieto veci predať. Objednávateľ 

bude mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s odstránením alebo predajom týchto 

vecí. Zostatok z predaja vecí bude po odpočítaní nákladov podľa predchádzajúcej vety určený na 

vyplatenie zhotoviteľovi. Ak tento zostatok bude menší ako náklady objednávateľa, zhotoviteľ rozdiel 

uhradí objednávateľovi do tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu. 

Článok IX. 

Nakladanie s odpadom  

9.1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého 

pôvodcom je objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto článku. Zhotoviteľ je povinný 

nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ (najmä, 

nie však výlučne, odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta 

plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali 

zamestnanci resp. pracovníci zhotoviteľa), v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). 

9.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy má 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. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je zhotoviteľ 

povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa 

prvej vety tohto bodu. Nepredloženie zmluvy resp. zmlúv podľa predchádzajúcej vety sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou objednávateľa od zmluvy odstúpiť. 

9.3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ (i) triediť podľa 

druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov) a (ii) zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť 

ustanoveným spôsobom. 

9.4. 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 9.2. 

9.5. 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.  

9.6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 9.5. pri preberacom 

konaní. Ak dôjde k preberaciemu konaniu v druhom kalendárnom roku od začatia realizácie diela, tak 

evidenciu odpadov za prvý kalendárny rok zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr ku koncu 

kalendárneho roka, v ktorom odpady vznikli a evidenciu odpadov za druhý kalendárny rok pri preberacom 

konaní. Spolu s evidenciou je povinný zhotoviteľ objednávateľovi odovzdať: 

9.6.1. 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,  

9.6.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou,  

9.6.3. kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu (ďalej len „SLNO“). 
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9.7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, je zhotoviteľ 

povinný zabezpečiť tlačivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na 

SLNO nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený objednávateľ. 

9.8. 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 9.2. 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. 

9.9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy uvedených v tomto 

článku bude zo strany orgánov štátnej správy objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto 

objednávateľovi nahradiť najneskôr do desať (10) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na 

úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa 

tohto bodu zmluvy 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. 

9.10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku upravujúce povinnosti 

zhotoviteľa v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia. 

Článok X. 

Zodpovednosť za vady 

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jednotlivé časti predmetu zmluvy budú vykonané v súlade s ustanoveniami 

tejto zmluvy, podľa technických noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných 

právnych predpisov, že budú spôsobilé k zmluvnému účelu a že budú mať vlastnosti dohodnuté v zmysle 

tejto zmluvy.  

10.2. Zhotoviteľ dáva na dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov. Na technológie, zariadenia a iné komponenty 

diela dáva zhotoviteľ takú záruku, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. Záručná doba 

začína plynúť dňom nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia, v prípade ak sa 

kolaudačné rozhodnutie nebude vyžadovať tak dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 

podľa bodu 8.4, ktorým objednávateľ dielo od zhotoviteľa prevzal. Pre vylúčenie pochybností platí, že vo 

vzťahu k vadám diela, o ktorých objednávateľ mal vedomosť pri preberaní diela a napriek takýmto vadám 

sa rozhodol dielo prevziať, plynie záručná doba na časti diela dotknuté predmetnými vadami až 

podpísaním zápisu potvrdzujúcom ich odstránenie v zmysle bodu 8.6. posledná veta. 

10.3. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, ktorých odstránenie neznesie odklad, musí objednávateľ 

bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s tým, že v písomnej reklamácii uvedie, že ide o také vady, 

ktorých odstránenie neznesie odklad a s uvedením popisu ako sa prejavujú. Za písomnú reklamáciu sa 

považuje aj zaslanie emailovej správy na emailovú adresu xxxxxxxxxxxx. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 

na druhý pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním emailovej správy na adresu, z ktorej bola 

emailová správa objednávateľa odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie reklamácie v lehote podľa 

predchádzajúcej vety nepotvrdí, objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na číslo 

+421 948 503 265 s následným písomným potvrdením. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne 

a bezodkladne po uplatnení reklamácie objednávateľom, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo 

dňa doručenia reklamácie objednávateľom.  Ak sú na odstránenie vád nevyhnutné výluky, zhotoviteľ je 

povinný bez zbytočného odkladu od doručenia reklamácie predložiť objednávateľovi požiadavku na 

výluky. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť počas výluky schválenej zo strany objednávateľa, ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že zhotoviteľ vady v lehote podľa tohto bodu 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. 

10.4. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a nejde o vady, ktorých odstránenie neznesie odklad, bude 

objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne, s uvedením popisu ako sa prejavujú. Za 

písomnú reklamáciu sa považuje aj zaslanie emailovej správy na emailovú adresu xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

mailto:miroslav.jindrich@strabag.com
mailto:miroslav.jindrich@strabag.com
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Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním emailovej 

správy na adresu, z ktorej bola emailová správa objednávateľa odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie 

reklamácie v lehote podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi 

telefonicky na číslo uvedené v bode 10.3. s následným písomným potvrdením. Zhotoviteľ je povinný 

písomne sa vyjadriť k reklamácii do desiatich (10) pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote 

nevyjadrí, bude sa táto skutočnosť považovať za uznanie reklamácie zhotoviteľom. Vady je zhotoviteľ 

povinný odstrániť bezodplatne a bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie objednávateľom. Ak sú na odstránenie vád nevyhnutné výluky, zhotoviteľ je povinný bez 

zbytočného odkladu od doručenia reklamácie predložiť objednávateľovi požiadavku na výluky. Zhotoviteľ 

je povinný vadu odstrániť počas výluky schválenej zo strany objednávateľa, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. V prípade, že zhotoviteľ vady v lehote podľa tohto bodu 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. 

10.5. 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.  

10.6. 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 zmluvy do 

odstránenia reklamovanej vady. V prípade výmeny veci, ktorá je súčasťou diela, alebo jej časti za novú, 

začína plynúť nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 60 mesiacov, prípadne v prípade 

technológií, zariadení a iných komponentov diela, v trvaní záruky akú dáva výrobca zariadenia, najmenej 

však 24 mesiacov. 

Článok XI. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

11.1. Zmluva medzi zhotoviteľom a subdodávateľom nesmie byť v rozpore s touto zmluvou.  

11.2. Časť plnenia (okrem iného to znamená, že nesmie ísť o celý rozsah, v akom bolo plnenie predmetu zmluvy 

zverené subdodávateľovi), ktorej poskytnutím poveril zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu 

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

zhotoviteľa zodpovednosti za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného 

konania všetkých osôb, ktoré sa podieľajú na plnení tejto zmluvy, ako by išlo o konanie, neplnenie, 

nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa. 

11.3. 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 zmluvy. 

11.4. Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný plniť predmet tejto zmluvy sám alebo prostredníctvom 

subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 (ďalej len 

„zoznam priamych subdodávateľov“) alebo odsúhlasení objednávateľom v zmysle bodu 11.5., 11.6. alebo 

11.7.  

11.5. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy 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 desiatich 

(10) kalendárnych dní odo dňa prijatia 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. 

11.6. V prípade, že subdodávateľ zhotoviteľa v čase plnenia predmetu tejto zmluvy prestane spĺňať podmienky 

účasti týkajúce sa osobného postavenia, objednávateľ si vyhradzuje právo písomne požiadať zhotoviteľa, 
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aby mu do tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky predložil doklady, že 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. 

11.7. Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ si nie je schopný plniť svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú 

časť plnenia riadne, môže od zhotoviteľa okamžite vyžadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je 

povinný spôsobom podľa bodu 11.5. výzve o náhradu vyhovieť najneskôr do tridsiatich (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. 

11.8. Každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 

1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. 

a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Za účelom overenia splnenia podmienok podľa 

predchádzajúcej vety: 

11.8.1. si objednávateľ preverí splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia 

subdodávateľa v zozname hospodárskych subjektov. Ak nový subdodávateľ nie je zapísaný 

v zozname hospodárskych subjektov, zhotoviteľ je povinný v žiadosti o súhlas podľa bodu 11.5. 

predložiť originály alebo úradne osvedčené kópie originálov dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona 

o verejnom obstarávaní; 

11.8.2. zhotoviteľ predloží v žiadosti o súhlas podľa bodu 11.5. čestné vyhlásenie o tom, že u nového 

subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

11.9. Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi aktuálny zoznam subdodávateľov do piatich (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 piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

11.10. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, 

a to najneskôr do desiatich (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. 

Článok XII.                                                                                                                                                     

Oznamovanie zmien v registri partnerov verejného sektora 

12.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je ku dňu podpísania tejto zmluvy 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 zmluvy má 

ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre zhotoviteľa 

v zmysle zákona o RPVS (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 zmluvy až do splnenia povinnosti zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

12.2. 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 päť (5) pracovných dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov 

verejného sektora. 
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12.3. 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 zmluvy až do 

splnenia povinnosti zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

12.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu tejto zmluvy 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. 

 

Článok XIII. 

Prechod vlastníckeho práva, nebezpečenstva škody a zodpovednosť za škodu 

13.1. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ. Na objednávateľa prechádza okamihom 

podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.4.   

13.2. Vlastnícke právo k dielu alebo k jeho zhotovenej časti má objednávateľ; vlastnícke právo k materiálom, 

zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zabudovaného do diela a zaobstaraného zhotoviteľom 

prechádza v momente ich zabudovania do diela na objednávateľa. 

13.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 

s vykonaním diela podľa tejto zmluvy. 

13.4. Ak vznikne objednávateľovi škoda (priama alebo nepriama) na veciach, právach alebo iných majetkových 

hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa a medzi 

vzniknutou škodou objednávateľa a konaním zo strany zhotoviteľa existuje preukázateľná príčinná 

súvislosť (t.j. kauzálny nexus), je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi 

uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 

Škoda sa nahrádza v plnej výške. 

13.5. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich 

poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri vykonaní diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích 

osôb spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s vykonaním diela zodpovedá za ne zhotoviteľ. 

13.6. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá 

zhotoviteľ. 

Článok XIV. 

Zmluvné pokuty  

14.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky 

z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

14.2. Nižšie uvedené zmluvné pokuty zhotoviteľ uhradí nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne 

objednávateľovi škoda. Objednávateľ si môže nárokovať popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody 

v plnom rozsahu. 

14.3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním diela v lehote podľa bodu 3.2., resp. v predĺženej 

lehote v zmysle bodu 3.3, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo sumy 

uvedenej v bode 4.1.1. za každý aj začatý deň omeškania. 

14.4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením harmonogramu postupu prác alebo technologického 

postupu prác alebo so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika podľa bodu 3.4., ak bol určený, 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.1 za každý, aj 

začatý deň omeškania.  

14.5. Ak zhotoviteľ začne s realizáciou diela napriek tomu, že nie sú kumulatívne splnené podmienky podľa 

bodov 3.6.1 až 3.6.4, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny uvedenej v bode 

4.1.1.  
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14.6. V prípade, ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku (alebo s ňou bude inak obchodovať) voči objednávateľovi 

bez písomného súhlasu objednávateľa, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 20 % z hodnoty dotknutej pohľadávky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je 

dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. 

14.7. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť plniť príslušnú činnosť na diele prostredníctvom osoby disponujúcej 

platným dokladom v zmysle bodu 6.7. alebo 6.9., je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 2 000 EUR za každý jednotlivý prípad.  

14.8. Ak zhotoviteľ neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenísk, ak sa bude odovzdávať stavenísk viac) 

v termíne uvedenom v pozvánke objednávateľa v zmysle bodu 6.16., zaplatí objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 1 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1. 

14.9. 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 resp. jeho zástupcu, 

zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR za každý jednotlivý prípad (deň kedy bude zistené porušenie 

zmluvnej povinnosti zhotoviteľa). 

14.10. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád a/alebo nedorobkov v lehote uvedenej v 

protokole o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.6., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú 

neodstránenú vadu alebo nedorobok vo výške 0,05 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.1. za každý aj začatý 

deň omeškania.  

14.11. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením zostávajúcich zariadení, prebytočného materiálu 

a odpadu zo staveniska v lehote podľa bodu 8.7., je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 500 EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 

14.12. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR za každý jednotlivý 

prípad porušenia niektorej povinnosti podľa bodov 9.3 písm. (i) a/alebo 9.5. 

14.13. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR za porušenie 

niektorej z povinností podľa bodu 9.2., 9.3. písm. (ii), 9.4. a/alebo 9.7. 

14.14. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý aj začatý deň 

omeškania so splnením povinnosti podľa bodu 9.6.  

14.15. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR za porušenie 

povinnosti podľa bodu 9.8.   

14.16. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v lehote v zmysle bodu 10.3. alebo 10.4., 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny vadnej dodávky, za každý aj začatý deň 

omeškania, minimálne však sumu 500 EUR denne. 

14.17. Ak sa na plnení predmetu tejto zmluvy podieľa subdodávateľ neuvedený v prílohe č. 4 alebo 

neodsúhlasený objednávateľom v zmysle bodu 11.5., 11.6. alebo 11.7., zhotoviteľ je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR za každého takéhoto subdodávateľa. 

14.18. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý aj začatý deň 

omeškania, ak zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť v súvislosti s priamymi subdodávateľmi podľa bodov 

11.6., 11.7., 11.8., 11.9. a/alebo 11.10.  

14.19. 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 päť (5) dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

14.20. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 12.4., 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 12.4. vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne 

však 1x za kalendárny mesiac. 
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14.21. Ak zhotoviteľ nesplnil ktorúkoľvek z povinností podľa bodu 15.7., zhotoviteľ je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR za každú nesplnenú povinnosť.  

14.22. Ak zhotoviteľ, z dôvodov na strane zhotoviteľa, 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 4.1.1.  

14.23. 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. 

14.24. Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú ceny 

bez DPH. 

14.25. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví záväzku splniť dotknutú povinnosť ani povinnosti 

uhradiť prípadnú sankciu uloženú objednávateľovi zo strany príslušných orgánov štátnej správy. 

14.26. Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do štrnásť (14) pracovných dní odo dňa doručenia 

faktúry vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude uhradená bezhotovostným prevodom na 

bankové účty uvedené v článku I.  

Článok XV. 

Zánik zmluvného vzťahu 

15.1. Zmluva môže zaniknúť:  

15.1.1. dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov 

a pohľadávok,  

15.1.2. odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo 

v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 

15.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom oprávnenej strany 

okamžite od zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:  

15.2.1. zhotoviteľ začal s realizáciou diela napriek tomu, že neboli kumulatívne splnené podmienky podľa 

bodov 3.6.1. až 3.6.4., 

15.2.2. zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika (ak bol 

určený) alebo s vykonaním diela o viac ako 10 dní, 

15.2.3. zhotoviteľ nepredložil harmonogram postupu prác a/alebo technologický postup prác v lehote 

podľa bodu 3.4, 

15.2.4. zhotoviteľ resp. subdodávateľ nemá v čase realizácie diela platné oprávnenie podľa bodu 6.4. 

alebo 6.5, alebo osoby vykonávajúce príslušné činnosti na diele nespĺňajú kvalifikačné podmienky 

v zmysle bodu 6.7, alebo nedisponujú platným osvedčením podľa bodu 6.9., 

15.2.5. zhotoviteľ neprevzal stavenisko v termíne stanovenom objednávateľom,  

15.2.6. zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri 

práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 7.1., 

15.2.7. zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky, ktoré boli stanovené touto zmluvou, 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, 

15.2.8. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie niektorej časti predmetu zmluvy z iných dôvodov 

ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol 

predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú 

možno od neho požadovať, pričom platí, že objednávateľ písomne vyzval zhotoviteľa na 

pokračovanie v tejto veci,  

15.2.9. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 

15.2.10. objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej lehote, čo 

má za následok ohrozenie splnenia lehoty plnenia alebo niektorého sankcionovateľného míľnika. 
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15.3. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov: 

15.3.1 vyhlásenie zhotoviteľa podľa bodu 12.1 prvá veta alebo druhá veta sa ukáže ako nepravdivé, 

15.3.2 zhotoviteľ alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona o RPVS, 

15.3.3 zhotoviteľ vykonáva časť predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostredníctvom 

subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora, 

15.3.4 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, 

15.3.5 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 zmluvy 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. 

15.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší závažným spôsobom 

ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych 

predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po treťom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom aj druhom porušení 

povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych 

predpisov a zároveň zhotoviteľa pri druhom porušení upozorní, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek 

povinnosti závažným spôsobom odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na 

nápravu, ak sa vyžaduje. 

15.5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným spôsobom 

poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných 

právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po treťom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom aj druhom porušení 

povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení 

právnych predpisov a zároveň objednávateľa pri druhom porušení upozorní, že pri ďalšom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti závažným spôsobom odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie 

lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

15.6. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou 

nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. 

zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní 

záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia 

zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy 

vykonanej do momentu odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 15.7., 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 zmluvy.  

15.7. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

15.7.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením 

diela príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia, 

15.7.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie diela, ako aj podklady, ktoré 

zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre 

prevádzkovanie diela a v súvislosti s ním, 

15.7.3. vypratať stavenisko do tridsať (30) kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa bodu 15.7.1., 

15.7.4. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie 

diela.  

Článok XVI. 

Oznamovanie osôb poverených výkonom činností v zmysle zmluvy a povinnosti v súvislosti s ochranou 

osobných údajov 
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16.1. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy oznámiť zhotoviteľovi na emailovú adresu uvedenú v bode 1.2. osobu resp. osoby, ktoré budú 

vykonávať činnosť stavebného dozoru vrátane kontaktných údajov v rozsahu emailová 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. 

16.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy písomne oznámiť objednávateľovi na emailovú adresu uvedenú v bode 1.1. osobu resp. osoby, 

ktoré poveril vykonávaním činnosti stavbyvedúceho a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci vrátane kontaktných údajov v rozsahu emailová 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 vo verejnej súťaži, výsledkom ktorej je táto zmluva, 

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. 

16.3. 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 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 16.1. alebo bodu 16.2. súhlas 

dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov, zmluvné strany sa zaväzujú spolu s oznámením podľa 

bodu 16.1. alebo bodu 16.2. 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. 

16.4. 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 

16.1. alebo bodu 16.2., zmluvná strana sprístupňujúca osobné údaje je povinná najneskôr pri prvom 

sprístupnení doručiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (ak sa v zmysle zákona 

o ochrane osobných údajov a GDPR súhlas dotknutej osoby vyžaduje), ktorý bude spĺňať všetky 

náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 

a GDPR. 

16.5. Ak dotknutá osoba, ktorá vyjadrila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, počas trvania tejto zmluvy 

tento súhlas odvolá, príslušná zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby táto osoba ďalej nevykonávala 

príslušnú činnosť pri plnení tejto zmluvy a bez zbytočného odkladu oznámi druhej zmluvnej strane novú 

osobu v dotknutej pozícii a to spôsobom podľa bodu 16.1. alebo bodu 16.2. 

16.6. Ak niektorá zmluvná strana v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR sprístupní druhej 

zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na spracovanie osobných údajov 

v zmysle bodu 16.3. alebo poruší zákon o ochrane osobných údajov a GDPR iným spôsobom, porušujúca 

zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane 

nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež 

nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany štátnych orgánov. 

16.7. V prípade, ak niektorá zmluvná strana má v súvislosti s plnením tejto zmluvy spracúvať osobné údaje 

v mene druhej zmluvnej strany, zhotoviteľ nezačne s plnením tejto zmluvy 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 XVII. 

Záverečné ustanovenia 

17.1 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie 

sporov je príslušný slovenský súd. 
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17.2 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 

ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

17.3 Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými 

stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá. 

17.4 Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručované poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo 

do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo 

nedoručiteľná a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto 

deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. Ak 

v zmluve nie je uvedené inak, písomnosti zmluvné strany doručujú na Adresu pre doručovanie písomností 

uvedenú v článku I.  

17.5 Zmluvné strany berú na vedomie, 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 ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

17.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

17.7 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) exempláre 

a zhotoviteľ obdrží jeden (1) exemplár. 

17.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1- Investičné zadanie  

Príloha č. 2- Ocenený výkaz výmer 

Príloha č. 3- Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch 

ŽSR, podklad pre vypracovanie 

Príloha č. 4-  Zoznam priamych subdodávateľov  

Príloha č. 5- Zoznam strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia 

17.9 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou 

diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými 

kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela potrebné. 

17.10 Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, 

vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa: 28.02.2020    V Bratislave, dňa: 05.12.2019 

 

V mene objednávateľa:     V mene zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky   Združenie ozubnica Štrba – Štrbské Pleso 

 

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

Ing. Igor Polák, v. r.     Ing. Jakub Svoboda, v. r. 

generálny riaditeľ     konateľ  

  

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

        Ing. Luboš Tomášek, v. r. 

        konateľ  
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Príloha č. 1  

INVESTIČNÉ ZADANIE 

A. Sprievodná správa 

1. Identifikačné údaje 

1.1. Stavba 

Názov stavby: Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso 

Miesto stavby: TÚ 2684 ŽST Štrba – ŽST Štrbské Pleso 

 DÚ 01 Štrba – ozubnicová železničná trať 

 DÚ 02 Štrba – Štrbské Pleso 

 DÚ 03 Štrbské Pleso – ozubnicová železničná trať 

Okres:   Poprad 

Kraj:   Prešovský 

Katastrálne územie: Štrba 

Odvetvie:  ŽTS 

Charakter stavby: rekonštrukcia dopravnej cesty 

1.2. Stavebník  

Názov stavebníka: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská 

republika, IČO: 31 364 501 

Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 

810 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30 416 094 

1.3. Projektant 

Generálny projektant: SUDOP Košice a.s. 

Žriedlova 1, 040 01 Košice, Slovenská republika 

IČO: 31 664 288 

Stupeň PD: Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby 

(ďalej len DSPRS) 

1.4. Správca objektu 

Správca:  Železnice Slovenskej republiky, OR Košice, ZSSK Slovensko, Obec Štrba; 

podrobnejšie určenie správcov jednotlivých stavebných objektov 

a prevádzkových súborov je stanovené v časti 6. Prehľad správcov Sprievodnej 

správy DSPRS 

2. Prehľad použitých podkladov 

Projektová dokumentácia v stupni DSPRS, spracovaná GP SUDOP Košice a.s., zák. č. 172815, súprava č. 

2 vydaná 03/2018 

Schvaľovací protokol č. 08294/2019/O430–41 zo dňa 29.01.2019 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 

Železničný zvršok je vzhľadom k svojmu veku zastaraný s náročnou údržbou. Najproblémovejšia je 

údržba ozubených tyčí. Pri teplotných zmenách nastáva zväčšenie dilatačných škár s hodnotami 

prevyšujúcimi povolené odchýlky. Vzhľadom k svojmu veku a vplyvom prevádzky sú ozubené tyče 

nadmerne opotrebované s častým vylamovaním zubov. Životnosť regenerovaných (navarených) 

ozubnicových tyčí je nízka, neporovnateľne kratšia s originálnymi tyčami, ktorých obstaranie je prakticky 

nemožné vzhľadom na ojedinelosť tohto druhu konštrukcie. 

Železničný spodok má nefunkčné pozdĺžne priekopy a priepusty s potrebou sanácie svahov, oporných 

a zárubných múrov, potrebou rekonštrukcie nástupišťa na zastávke Tatranský Lieskovec. 
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4. Súvisiace stavby 

--- 

5. Členenie stavby  

Stavebné objekty:  

SO 01 Železničný zvršok (ŽSR) 

 SO 01.1 Rekonštrukcia priechodov pre chodcov 

 SO 01.2 ŽST Štrbské Pleso OŽ prístupový chodník 

SO 02  Železničný zvršok (ZSSK) 

SO 03  Železničný spodok (ŽSR) 

 SO 03.1 Nástupište v ŽST Štrba OŽ 

 SO 03.2 Nástupište v zastávke Tatranský Lieskovec 

 SO 03.3 Nástupište v ŽST Štrbské Pleso OŽ 

 SO 03.4 Rekonštrukcia oporných múrov 

 SO 03.5 Zábrany proti padaniu skál 

SO 04  Železničný spodok (ZSSK) 

SO 05  Úprava trakčného vedenia 

SO 06  Úprava elektrického ohrevu výhybiek 

 SO 06.1 Úprava elektrického ohrevu výhybiek v ŽST Štrba OŽ 

 SO 06.2 Úprava elektrického ohrevu výhybiek v ŽST Štrbské Pleso OŽ 

SO 07  Úprava vonkajšieho osvetlenia 

 SO 07.1 Úprava vonkajšieho osvetlenia v ŽST Štrba OŽ 

 SO 07.2 Úprava vonkajšieho osvetlenia v ZAST Tatranský Lieskovec 

 SO 07.3 Úprava vonkajšieho osvetlenia v ŽST Štrbské Pleso OŽ 

SO 08  Ukoľajňovací plán 

Prevádzkové súbory: 

PS 01  ŽST Štrba OŽ Úprava zabezpečovacieho zariadenia 

 PS 01.1 ŽST Štrba OŽ Úprava zabezpečovacieho zariadenia 

 PS 01.2 ŽST Štrba OŽ demontáž vonkajšieho rozhlasového zariadenia 

PS 02  ŽST Štrbské Pleso OŽ Úprava zabezpečovacieho zariadenia 

 PS 02.1 ŽST Štrbské Pleso OŽ Úprava zabezpečovacieho zariadenia 

 PS 02.2 ŽST Štrbské Pleso OŽ demontáž vonkajšieho rozhlasového zariadenia 

PS 03  ŽST Štrba OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V 

 PS 03.1 ŽST Štrba OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V (ŽSR) 

 PS 03.2 ŽST Štrba OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V (ZSSK) 

PS 05  ŽST Štrbské Pleso OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V 

 PS 05.1 ŽST Štrbské Pleso OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V (ŽSR) 

 PS 05.2 ŽST Štrbské Pleso OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V (ZSSK) 
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PS 06  Traťová kabelizácia 

PS 07  Dátový prenos pre EOV 

PS 08  Prenosné rádiostanice 

Od zhotoviteľa požadujeme zachovať členenie stavby na objekty a zariadenia podľa správcov t.j. v správe 

Železníc Slovenskej republiky, ZSSK a Obce Štrba a to vo výkaze výmer, ako aj v rozpočte stavby. Ďalej 

od zhotoviteľa požadujeme predložiť položkovitý rozpočet pre všetky stavebné objekty a prevádzkové 

súbory.  

B. Súhrnné riešenie stavby 

1. Technicko – ekonomické hodnotenie 

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 

Koľaj ozubnicovej železnice je tvaru „A“, stykovaná rozchodu 1000 mm, oceľové podvaly s rozdelením 

830 – 805 mm, na ozubenie je použitý systém Strub, ktorého hlavnou konštrukčnou časťou je jedna 

ozubnicová tyč upevnená v osi koľaje. Ozubnicová tyč má hrúbku 30,50 a 60 mm v závislosti na 

sklonových pomeroch trate. Podvaly v trati sú oceľové, výhybky sú na drevených podvaloch. Upevnenie 

koľajníc je rozponové. Ozubnicová tyč je na každý podval upevnená dvoma L profilmi pomocou skrutiek. 

Na zlepšenie stability v pozdĺžnom smere je v pravidelných intervaloch koľaj kotvená oceľovými kotvami 

– použité sú koľajnice tv. „A“, ktoré sú zvislo umiestnené v osi koľaje a upevnené o podval. 

Ako problematické sa ukázalo udržať stabilitu smerového vedenia – oblúky sa postupne deformujú 

a vytláčajú z pôvodnej osi. Kotevné bloky na zabezpečenie pozdĺžnej stability koľaje sú opreté o podvaly. 

Na ozubnicovej železnici je celkom sedem výhybiek J A M 9˚; štyri výhybky sú v stanici Štrba (výhybka 

1z a 2z v správe Železníc Slovenskej republiky, 3z a 4z v správe ZSSK) a tri na Štrbskom Plese (v správe 

Železníc Slovenskej republiky). Výhybky sú vybavené elektrickým ohrevom. Trať je elektrifikovaná 

jednosmerným napätím 1500V. 

Cieľom je rekonštrukcia železničného spodku a železničného zvršku v zmysle projektovej dokumentácie. 

1.2. Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby 

Finančné prostriedky na stavbu budú čerpané z vlastných zdrojov objednávateľa. 

Realizácia stavby je v IP Železníc Slovenskej republiky VDS na r. 2019 – 2020 pod č. stavby A16006 

materiálom novým. Finančná náročnosť údržby bude eliminovaná obnovou ozubnicovej železnice, ktorej 

stav nie je možné udržiavať v prevádzky schopnom stave jednoduchou údržbou. 

Táto ozubnicová železnica má veľký historický aj turistický význam. Bola vybudovaná a do prevádzky 

uvedená v roku 1969 na základe rastúceho turizmu v Tatrách, obzvlášť pre veľký záujem o rekreačné 

a kúpeľné stredisko Štrbské Pleso. 

1.3. Analýza rizík a neistôt 

Ozubnicová trať Štrba – Štrbské Pleso je svojím účelom, významom a vybavením traťou vedľajšou 

s podmienkami pre špeciálne dráhy na ktorej sa v správe ŽSR primerane uplatňujú pravidlá pre ostatné 

železničné trate. Spomedzi železničných tratí je charakteristická atypickými konštrukciami, ktoré si 

vyžadujú špecifický prístup od výroby, vo výstavbe, v železničnej prevádzke, a v neposlednom rade aj pri 

ich správe a údržbe. Súčasný legislatívny rámec ŽSR nepostihuje všetky dotknuté oblasti pre túto špeciálnu 

dráhu. Potenciálne riziko realizácie predmetnej stavby je od počiatku ovplyvňované lokalitou – ochranné 

pásmo TANAP–u, sťažené prístupy v horskom teréne, nestále klimatické podmienky horského prostredia 

počas celej doby výstavby a taktiež doba výroby a dodávok špeciálnych konštrukcií železničného zvršku 

ako napr. výhybky s ozubnicovým systémom a pod.. S ohľadom na celoslovenský turistický význam OŽ 

ďalším limitujúcim faktorom realizácie stavby je úplné vylúčenie železničnej dopravy OŽ, ktorá je 

prípustná po dobu max. sedem (7) mesiacov. Podmienky predĺženia termínu uskutočnenia predmetu 

zákazky sú uvedené v Kapitole B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných 

podkladov (zmluva o dielo). 

Pri realizácii stavby sa musí dbať na dodržiavanie technologických postupov, dôsledné dodržiavanie 

postupov stanovených predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami, ako aj na účinnú ochranu 
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prípadných podzemných vedení – inžinierskych sietí a ich ochranných pásiem, ako aj na ochranu 

životného prostredia v oblasti TANAP–u. 

Pred realizáciou prác musia byť existujúce podzemné vedenia vytýčené. Pri realizácii stavby musia byť 

dodržané bezpečnostné predpisy. 

2. Súhrnná technická správa 

2.1. Základné údaje o stavbe 

2.1.1. Charakter stavby 

Predmetom stavby je rekonštrukcia ozubnicovej trate v úseku Štrba – Štrbské Pleso vrátane ŽST Štrba OŽ, 

ŽST Štrbské Pleso a zastávky Tatranský Lieskovec. Predmetná stavba je stavbou dopravnou a líniovou a 

jej hlavným cieľom je rekonštrukcia železničného zvršku ozubnicovej elektrifikovanej trate v úseku žkm 

0,000 – žkm 4,780. Predmetom stavby je komplexná rekonštrukcia traťovej koľaje v úseku Štrba OŽ – 

Štrbské Pleso OŽ; v ŽST Štrba OŽ rekonštrukcia koľají č. 1z, 2z, 3z, 3az, 5z a spojovacej koľaje, 

rekonštrukcia výhybiek č. 1z, 2z, 3z a 4z; v ŽST Štrbské Pleso OŽ rekonštrukcia koľají č. 9 a 11 

a rekonštrukcia výhybky č. 9z, odstránenie výhybiek č. 8z a 6z a vloženie novej výhybky č. 4xa. Celkovo 

v rámci stavby je navrhovaných 5 ks nových výhybiek s ozubnicovým systémom a 1 výhybka (č. 4xa 

v ŽST Štrbské Pleso) bez ozubnice. Ďalej predmetom stavby je v potrebnom rozsahu realizovať 

rekonštrukciu železničného zvršku, železničného spodku, odvodnenie železničnej trate, rekonštrukciu 

nástupíšť v ŽST Štrba OŽ, Štrbské Pleso OŽ a v ZAST Tatranský Lieskovec, rekonštrukciu osvetlenia 

nástupíšť, rekonštrukciu podlahy v hale ŽST Štrba OŽ, rekonštrukciu priechodov pre chodcov, 

rekonštrukciu oporných múrov, opatrenia proti padaniu skál, úpravy trakčného vedenia, zabezpečovacieho 

zariadenia, traťovú kabelizáciu, elektrický ohrev výhybiek. 

2.1.2. Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie 

Rekonštrukciou koľaje č. 1 a výhybiek v úseku trate ŽST Štrba – ŽST Štrbské Pleso sa zabezpečí plynulá 

prevádzka osobných vlakov ŽST Štrba – ŽST Štrbské Pleso OŽ. 

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

Stavba je lokalizovaná na úpätí Vysokých Tatier v ochrannom pásme TANAP–u s II. a III. stupňom 

ochrany. Pri realizácii stavby dôjde ku styku s viacerými ochrannými pásmami, osobitne s ochranným 

pásmom dráhy, cestným ochranným pásmom a s ochranným pásmom inžinierskych sietí. Jednotlivé 

ochranné pásma sú v PD zohľadnené a bližšie opísané v jednotlivých stavebných objektoch. 

Stavba sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve SR v správe Železníc Slovenskej republiky a ZSSK a na 

súkromných pozemkoch s vecným bremenom a na pozemkoch vo vlastníctve iných osôb (nevysporiadané 

pozemky). Prehľad pozemkov a vlastníckych vzťahov je uvedený v PD v časti B.1 Súhrnná technická 

správa. Za účelom realizácie stavby a na prevádzku železničnej dopravnej cesty OŽ, ktorá je vo vlastníctve 

SR a v správe Železníc Slovenskej republiky, je potrebné na pozemkoch vo vlastníctve iných osôb 

zabezpečiť zriadenie vecného bremena v prospech Železníc Slovenskej republiky v zmysle zákona 

513/2009 Z.z.; v znení neskorších predpisov. K novému záberu územia dôjde v ŽST Štrbské Pleso, ktorý 

je vyvolaný stavbou preložky prístupového chodníka pre chodcov. Predmetná preložka je navrhovaná 

v súlade so schváleným územným plánom zóny v ŽST Štrbské Pleso a po realizácii stavby nedôjde 

k zmene využitia územia. 

2.1.4. Vplyv stavby na životné prostredie 

Navrhovaná stavba svojím funkčným usporiadaním, kapacitami a charakterom bude v období výstavby 

v časovo obmedzenej a primeranej miere spôsobovať zvýšený hluk, prašnosť, zaťaženie pôdy stavebnými 

mechanizmami, prípadné splachy narušenej pôdy do povrchových tokov a pod. Negatívne vplyvy 

výstavby v území TANAP–u a jeho okolí majú len dočasný charakter v období výstavby a sú vyvolané 

vlastnou stavebnou činnosťou. Produkcia neprípustných škodlivín respektíve nebezpečného odpadu sa 

nepredpokladá. Vyváženým prínosom rekonštrukcie OŽ voči uvedeným vplyvom na životné prostredie je 

predovšetkým zabudovanie moderných konštrukcií a materiálov a realizáciou bezstykovej koľaje zníženie 

emitovaného hluku oproti súčasnému stavu. Ďalším prínosom rekonštrukcie je zlepšenie komfortu 

cestujúcich a zvýšenie ich bezpečnosti rekonštrukciou priechodov, nástupíšť a pod.. 
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Výzisk – z koľaje a výhybiek bude predovšetkým zameraný na jeho druhotné využitie v údržbe. Vyzískaný 

zvrškový materiál (koľajnice, podvaly, upevňovadlá, ozubenú tyč ai.) zhotoviteľ odovzdá správcovi 

zápisnične na základe kategorizačných zápisov. S vyzískaným materiálom z podvalového podložia 

požadujeme nakladať v súlade s DSPRS časť B.6 Nakladanie s odpadmi a vyzískaným materiálom. 

Skládky vyzískaného materiálu (riadené skládky) sú navrhované na skládke odpadov vo vzdialenosti cca 

40 km od ŽST Štrbské Pleso, depónie na dočasné uloženie vyhovujúceho materiálu sú možné na plochách 

zariadenia staveniska. Materiál nevyhovujúci na jeho ďalšie použitie zhotoviteľ zabezpečí likvidovať 

v rámci stavby. Uvedené je v PD v prílohe F. Projekt organizácie výstavby. 

Stavba je situovaná z väčšej časti v TANAP–e, z toho vyplýva dôraz na ekologický prieskum podvalového 

podložia v zmysle „Projektu nakladania s vyzískaným odpadom“, ktorý je súčasťou projektovej 

dokumentácie. 

2.2. Územie výstavby a technická koncepcia stavby 

Stavba sa vykonáva na pozemku Železníc Slovenskej republiky a ZSSK podľa platných prevádzkových 

a technických predpisov a noriem v objednaných výlukách podľa technologických postupov zhotoviteľa 

na základe ROV. Stavby železničného spodku navrhnuté mimo pozemkov Železníc Slovenskej republiky 

riešiť cestou Oblastnej správy majetku (pozemky), formou vecného bremena v zmysle zákona                 č. 

513/2009 Z. z.; v znení neskorších predpisov, § 4, ods. 4. 

3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 

3.1. SO 01 Železničný zvršok (ŽSR) 

3.1.1. Existujúci stav 

Železničný zvršok je prevádzkou opotrebovaný, údržba je náročná, najväčší problém je so stavom 

a údržbou ozubených tyčí. Vo viacerých prípadoch je zväčšená dilatačná škára na stykoch ozubených tyčí. 

V zimných mesiacoch dochádza k zväčšovaniu dilatačných škár na     20 mm (predpísané 4 mm, tolerancia 

+5; –4). Zväčšením dilatačných škár na ozubených tyčiach dochádza k ich lomom a poškodzovaniu 

samotnej elektrickej jednotky. 

Dĺžka ozubených tyčí je 8,300 m, šírka ozubených tyčí je 30 mm, 50 mm a 60 mm v závislosti na stúpaní. 

Na výmenu a regeneráciu opotrebovaných ozubených tyčí nie je dostatok vhodných tyčí všetkých šírok a 

typov (B, M, T). Životnosť regenerovaných (navarených) ozubnicových tyčí nie je porovnateľná 

s originálnymi tyčami. Veľké dilatačné škáry na stykoch ozubených tyčí sa neodstránia výmenou za nové 

alebo regenerované tyče, nakoľko došlo k smerovým posunom v oblúkoch a v pozdĺžnom posune koľaje 

(posun ozubených tyčí). 

V úseku OŽ sa nachádzajú priechody pre peších v žkm 4,585; žkm 1,378; žkm 1,029 a žkm 0,808. 

Železničný zvršok koľaje a výhybiek je sústavy „A“ s rokom zriadenia 1969. Vzhľadom k vysokému veku 

je konštrukcia v zlom technickom stave s nefunkčnosťou upevňovadiel. 

Súčasná konštrukcia železničného zvršku ozubnicovej železnice je navrhnutá pre priechodný prierez 

s rozchodom 1000 mm. 

3.1.2. Navrhovaný stav 

Ozubnicová železnica bude vedená v pôvodných smerových a sklonových pomeroch. Koľajový rošt je 

navrhovaný vo všetkých koľajach a výhybkách ako nový železničný zvršok sústavy 49E1 na oceľových 

podvaloch. 

V koľaji budú použité oceľové podvaly profil TN25, trieda ocele S235, s uložením koľajníc v úklone 1:20 

a s pružným upevnením. Vzor skladby upevnenia koľajníc a ozubnicovej koľajnice je v DSPRS uvedený 

v SO 01 Železničný zvršok (ŽSR) a je súčasťou prílohy č. 1 Technická správa. Ozubnicový systém je 

navrhovaný STRUB TN 70 – ozubnicová koľajnica so šírkou hlavy 70 mm, dĺžky 12,0 m. 

V rámci rekonštrukcie ozubnicovej železnice sú v ŽST Štrba navrhované celkom 4 ks výhybiek 1:6–100. 

Výhybky sú umiestnené v koľaji bez prevýšenia, výhybky č. 1z, 2z sú v stúpaní 45,702 ‰, výhybky č. 3z 

a 4z (v správe ZSSK) sú vo vodorovnej. V ŽST Štrbské Pleso sú navrhované 2 výhybky, výhybka 9z a 4xa 

1:6–100. Výhybky 1z, 2z, 3z, 4z a 9z sú ozubnicové, výhybka 4xa je klasická bez ozubnicovej koľajnice. 

Zabudované ozubnicové výhybky musia spĺňať nasledovné požiadavky: 
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- koľajnice tvaru 49E1 

- rýchlosť jazdy vlaku v priamom smere V=30 km/h 

- oceľové podvaly 

- umiestnenie uzáverov v žľabových podvaloch 

- základná akosť materiálu jazykov, oporníc a ostatných koľajníc min. R260 

- elektromotorický prestavník 

- pružné upevnenie v celej dĺžke výhybky 

- žľabové podvaly podľa použitého typu uzáveru so zakrytovaním 

- valčekové zariadenie , schválené na Železniciach Slovenskej republiky, takého typu , kde pohyblivá 

časť jazyka leží v priľahlej polohe na klzných stoličkách a súčasne je jazyk valčekmi pevne držaný 

pri opornici 

- 1 vertikálny uzáver výmen na hrote jazykov, na ktorý je vydaný PL Železníc Slovenskej republiky 

- srdcovky upravené pre zvýšenie odolnosti proti opotrebeniu (napr. perlitizácia srdcovky) 

- elektrický ohrev 

- ozubnicový systém STRUB, šírka hlavy 30 mm 

Ozubnicové výhybky využívajú systém ozubnice STRUB so šírkou hlavy 30 mm. Na prechod medzi 

výhybkou s ozubnicou koľajnicou so šírkou hlavy 30 mm a ozubnicovou koľajnicou    TN 70 budú použité 

prechodové ozubnicové koľajnice. 

Zabudovaná výhybka č. 4xa musí spĺňať nasledovné požiadavky: 

- koľajnice tvaru 49E1 

- rýchlosť jazdy vlaku v priamom smere V=30 km/h 

- oceľové podvaly umiestnenie uzáveru v žľabovom podvale 

- základná akosť materiálu jazykov, oporníc a ostatných koľajníc min. R260 

- elektromotorický prestavník 

- pružné upevnenie v celej dĺžke výhybky 

- žľabové podvaly podľa použitého typu uzáveru so zakrytovaním 

- valčekové zariadenie, schválené na Železniciach Slovenskej republiky, takého typu, kde pohyblivá 

časť jazyka leží v priľahlej polohe na klzných stoličkách a súčasne je jazyk valčekmi pevne držaný 

pri opornici 

- vertikálny uzáver výmen, na ktorý je vydaný PL Železníc Slovenskej republiky 

- srdcovky upravené pre zvýšenie odolnosti proti opotrebeniu (napr. perlitizácia srdcovky) 

- elektrický ohrev 

V celom úseku trate OŽ požadujeme zriadiť bezstykovú koľaj a „bezstykovú“ ozubnicovú koľajnicu TN 

70. Výhybky požadujeme zvariť, avšak nesmú byť privarené do bezstykovej koľaje. BK požadujeme od 

krajnej výhybky oddeliť jedným koľajovým poľom. Fixácia BK predpokladá konštrukčné riešenie 

v kombinácii s opierkami proti putovaniu BK, osadením podvalových kotiev vo všetkých oblúkoch, 

prechodniciach a kotvením koľajového roštu a ozubnicovej koľajnice. Odchylne od schválenej PD 

bezstykovú koľaj požadujeme zriadiť v súlade s Metodickým usmernením riaditeľa Odboru železničných 

tratí a stavieb GR Železníc Slovenskej republiky č. 24560/2019/O430 Usmernenie k zriadeniu bezstykovej 

koľaje na OŽ. V celom úseku BK sa musí použiť zosilnený profil koľajového lôžka – zhutnený. V 

oblúkoch o polomere rovnom alebo menšom ako 200 m sa musí vykonať zvýšenie priečneho odporu 

lepením koľajového lôžka. Penetrácia koľajového lôžka sa vykoná do hĺbky 250 mm pod hornú plochu 

podvalu za hlavami podvalov. V oblúkoch s krajnou prechodnicou sa vykoná po celej dĺžke prechodníc 

a v kruhovej časti oblúka. V oblúkoch bez krajnej prechodnice sa vykoná v dĺžke 10 m pred začiatkom 

a koncom oblúka a v kruhovej časti oblúka /dĺžka cca 1900 m/. Pri zakružovacích oblúkoch konkávnych 

lomov nivelety sa musí vykonať lepenie koľajového lôžka v celom profile a v celej dĺžke zakružovacieho 

oblúka v minimálnej hĺbke 400 mm pod hornú plochu zásypu /dĺžka cca 310 m/. Zároveň musia byť 

osadené opierky proti putovaniu koľajníc v celej dĺžke zakružovacieho oblúka a 10 m za koncami 
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dotyčních výškového oblúka na obe strany. Ako pevnú súčasť infraštruktúry OŽ požadujeme zachovať 

súčasné monitorovacie zariadenia teploty koľajníc, osadené v rámci predrealizačného monitoringu. Počas 

realizácie zhotoviteľ zabezpečí odbornú demontáž a opätovnú montáž týchto zariadení. 

Nové koľajové lôžko bude mať minimálnu celkovú hrúbku 0,40 m. Po vybudovaní konštrukcií 

železničného zvršku a spodku sa vybudujú priechody pre chodcov s novou konštrukciou. 

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v PD. 

Požadujeme, aby zhotoviteľ po realizácií diela dodal objednávateľovi náhradné súčasti železničného 

zvršku v nasledovnom objeme: 

- oceľové podvaly TN 25 (v úprave pre uloženie koľajníc v úklone 1:20) v počte 20 ks 

- prechodové ozubnicové koľajnice STRUB TN 70/30 v počte 2 ks 

- ozubnicové koľajnice STRUB TN 70 v počte 15 ks 

- ozubnicové koľajnice STRUB TN 30 do výhybiek v počte 5 ks 

- koľajnicové spojky na prechodové koľajnice v počte 10 ks 

V rámci SO sú riešené priechody pre chodcov v žkm 0,808, žkm 1,029, žkm 1,378, žkm 4,556; služobný 

priechod v žkm 0,090 a prístupový chodník v ŽST Štrbské Pleso. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v PD. 

3.2. SO 02 Železničný zvršok (ZSSK) 

3.2.1. Existujúci stav 

Výhybky č. 3z a 4z v ŽST Štrba OŽ vo vlastníctve a v správe ZSSK, a.s. určené k rekonštrukcii. Majú zlý 

technický stav s nefunkčnosťou upevňovadiel, sú tvaru zvršku „A“ s uhlom odbočenia 9° a rokom vloženia 

1969 na drevených podvaloch, vybavené EOV. 

Koľaje č. 3z, 3az, 5z a koľajová spojka medzi výhybkami č. 2z–4z určené na rekonštrukciu sú sústavy 

zvršku „A“ na drevených podvaloch s rokom vloženia 1969. Koľaje vzhľadom k ich veku majú zlý 

technický stav s nefunkčnosťou upevňovadiel. 

3.2.2. Navrhovaný stav 

Špecifikácie železničného zvršku koľají, výhybiek a zriadenia BK sú identické s uvedeným v SO 01. 

Uvedené špecifikácie požadujeme dodržať v rámci realizácie stavby. 

Nové koľajové lôžko bude mať minimálnu celkovú hrúbku 0,50 m. V rámci SO je riešený jeden priechod 

pre služobné účely v ŽST Štrba cez koľaj č. 3z (žkm 0,068). 

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v PD. 

3.3. SO 03 Železničný spodok (ŽSR) 

3.3.1. Existujúci stav 

Železničný spodok v celom úseku OŽ je bez sanačných vrstiev. Odvodnenie je z veľkej časti nefunkčné, 

má nefunkčné pozdĺžne priekopy a priepusty, nespoľahlivé odvodnenie, praskajúce oporné a zárubné 

múry. Nevyhovujúci stav nástupišťa na zastávke Tatranský Lieskovec. 

3.3.2. Navrhovaný stav 

Rekonštrukcia podvalového podložia je uvedená aj s podrobnosťami v PD. V celom úseku je navrhovaná 

pláň železničného spodku v jednostrannom sklone 5 %. Sklon svahov železničného telesa je navrhovaný 

v sklone 1:1,5. Základná šírka pláne železničného spodku je 4,800 m. V miestach, kde nie je možné 

dosiahnutie predpísanej šírky pláne železničného spodku vhodným materiálom z priestorových dôvodov, 

navrhuje sa použitie gabionov. V rámci stavby budú zrekonštruované nástupištia v ŽST Štrba OŽ, zastávka 

Tatranský Lieskovec a ŽST Štrbské Pleso, podrobnosti sú bližšie popísané v PD. Odvodnenie je navrhnuté 

povrchovými a podpovrchovými odvodňovacími zariadeniami. Odstránenie drevín bude vykonané len 

v nutnom rozsahu. 

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v PD. 
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3.4. SO 04 Železničný spodok (ZSSK) 

3.4.1. Existujúci stav 

Železničný spodok sa nachádza v ŽST Štrba OŽ pod koľajovým rozvetvením so zapusteným koľajovým 

lôžkom a nespoľahlivým odvodnením. Súčasťou železničného spodku je prehliadkový kanál v k. č. 2 

v celej dĺžke haly opráv (depe), ktorý je v zlom technickom stave. 

3.4.2. Navrhovaný stav 

Rekonštrukcia podvalového podložia je uvedená aj s podrobnosťami v PD. V celom úseku je navrhovaná 

pláň železničného spodku v jednostrannom sklone 5 %. Základná šírka pláne železničného spodku je 4,800 

m. Odvodnenie koľají je navrhnuté podpovrchovými odvodňovacími zariadeniami, tak aby navrhované 

železničné teleso bolo chránené pred nepriaznivými účinkami povrchových a priesakových vôd. 

Odstránenie drevín bude vykonané len v nutnom rozsahu. 

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v PD. 

3.5. SO 05 Úprava trakčného vedenia 

3.5.1. Existujúci stav 

Existujúce trakčné vedenie bolo vybudované v roku 1969. Sú použité rúrky TP typu T a ako kotevné sú 

použité priehradové TP typu AP. Trakčné vedenie je v súčasnom stave reťazovkové, zostava je použitá 

150 mm2 Cu + 70 mm2 Fe + 210 mm2 Al. Trakčné vedenie je zavesené na šikmých izolovaných konzolách 

a je plne kompenzované systémom 1:2. Je použitá jednosmerná sústava 1500V. Úsek Štrba – Štrbské Pleso 

napájajú napájacie stanice umiestnené v Štrbe a ďalej v stanici Vyšné Hágy. Tieto napájacie stanice sú 

proti sebe prepojené cez spínaciu stanicu, ktorá je situovaná v ŽST Štrbské Pleso. 

3.5.2. Navrhovaný stav 

Súčasťou SO 05 je návrh úprav trakčného vedenia (TV) v oblasti rekonštrukcie koľají v ŽST Štrba OŽ, 

medzistaničnom úseku Štrba – Štrbské Pleso a v ŽST Štrbské Pleso, časť OŽ. Úprava TV je navrhnutá ako 

celková rekonštrukcia TV. Uvedené je detailnejšie popísané v spracovanej PD. 

3.6. SO 06 Úprava Elektrického ohrevu výhybiek 

3.6.1. Existujúci stav 

SO 06.1 Úprava EOV, ŽST Štrba OŽ 

V súčasnosti sú na ozubnicovej železnici v ŽST Štrba osadené 4 výhybky s elektrickým ohrevom (EOV). 

SO 06.2 Úprava EOV, ŽST Štrbské Pleso OŽ 

V súčasnosti sú na ozubnicovej železnici v ŽST Štrbské Pleso osadené 3 výhybky s elektrickým ohrevom 

(EOV). 

3.6.2. Navrhovaný stav 

SO 06.1 Úprava EOV, ŽST Štrba OŽ 

V rámci rekonštrukcie ozubnice budú pôvodné (4) výhybky 1z, 2z, 3z a 4z demontované aj s jestvujúcim 

elektrickým ohrevom a nahradené novými výhybkami s novým elektrickým ohrevom. Jestvujúci ohrev 

výhybiek (4ks) ozubnicovej železnice bude demontovaný. Nový elektrický ohrev výhybiek bude napojený 

z rozvádzača RVS. Vývod do rozvádzača REOV z RVS bude samostatne istený 125A ističom. Rozvádzač 

REOV bude osadený v nástupištnej hale pri stene haly (~6m od vchodovej brány, koľaj 1z). V REOV bude 

meranie spotreby elektrickej energie (1 x celková spotreba REOV, 1 x spotreba pre výhybky Železníc 

Slovenskej republiky a 1 x spotreba výhybky ZSSK) a príslušná výzbroj EOV. Káble pre ohrev 

jednotlivých výhybiek budú vedené v zemi pod koľajou v chráničkách prípadne vo voľnom teréne. 

Ovládací kábel bude z REOV zaústený do ovládacieho panela v DK Výpravnej budovy. Tento systém 

(EOV) slúži k automatickému rozpúšťaniu snehu na koľajnicových výhybkách. Ohrev výhybiek sa 

automaticky zapína a vypína podľa klimatických podmienok. Systémové zariadenia obsahujú podrobnú 

autodiagnostiku. Uvedené je detailnejšie popísané v spracovanej PD. 

SO 06.2 Úprava EOV, ŽST Štrbské Pleso OŽ 

V rámci rekonštrukcie ozubnice budú 2 jestvujúce výhybky (6z, 8z) demontované aj s jestvujúcim 

elektrickým ohrevom a jestvujúca výhybka 9z bude nahradená novou výhybkou s novým elektrickým 

ohrevom. Nakoľko pribudne nová výhybka 4 xa medzi koľajami 9 a 11 na konci nástupišťa smerom na 
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Hágy aj táto výhybka bude mať elektrický ohrev. Jestvujúci ohrev výhybiek 6z, 8z a 9z (3ks) ozubnicovej 

železnice bude demontovaný. Nový elektrický ohrev výhybiek 9z a 4 xa (novo navrhovaná výhybka) bude 

napojený z rozvádzača RH01/pole 2. Vývod do rozvádzača REOV z RH01 bude samostatne istený 63A 

ističom. Rozvádzač REOV bude osadený vo voľnom teréne ~4,1m od osi koľaje 11. Na tomto mieste budú 

aj zásuvkové skrine Železníc Slovenskej republiky resp. ZSSK. V REOV bude meranie spotreby 

elektrickej energie a príslušná výzbroj EOV. Káble pre ohrev jednotlivých výhybiek budú vedené v zemi 

pod koľajou v chráničkách prípadne vo voľnom teréne. Ovládací kábel bude z REOV zaústený do 

ovládacieho panela v DK Výpravnej budovy. 

Tento systém (EOV) slúži k automatickému rozpúšťaniu snehu na koľajnicových výhybkách. Ohrev 

výhybiek sa automaticky zapína a vypína podľa klimatických podmienok. Systémové zariadenia obsahujú 

podrobnú autodiagnostiku. Uvedené je detailnejšie popísané v spracovanej PD. 

3.7. SO 07 Úprava vonkajšieho osvetlenia 

3.7.1. Existujúci stav 

SO 07.1 Úprava vonkajšieho osvetlenia, ŽST Štrba OŽ 

V súčasnosti je koľajisko pred objektom nástupišťa v ŽST Štrba osvetlené 4 ks osvetľovacích stožiarov 

JŽ12 a príjazdová komunikácia za objektom stanice je osvetlená malými stožiarmi výšky 5 m v počte 7 

ks, z ktorých 2 ks sú nefunkčné. Uvedené osvetlenie je napojené z objektu stanice. 

SO 07.2 Úprava vonkajšieho osvetlenia, ZAST Tatranský Lieskovec 

V súčasnosti je nástupište zastávky v Tatranskom Lieskovci osvetlené malými stožiarmi výšky 4 m v počte 

3 ks. Uvedené osvetlenie je napojené z rozvádzača RP–02 umiestneného hneď za zastávkou. 

SO 07.3 Úprava vonkajšieho osvetlenia, ŽST Štrbské Pleso OŽ 

V súčasnosti je nástupište na Štrbskom Plese OŽ osvetlené svietidlami umiestnenými na pozinkovaných 

stožiaroch výšky 4,5 m od ELV Senec (ST 145/60) osadených na dvojitých výložníkoch (V–2–C–60). 

Svietidlá sú typu DISANO ILLUMINAZIONE s guľou hladkou dymovou 1300CL (d=400mm), vr. 

adaptéra s predradníkom 1313 a sodíkovej výbojky 70W, IP65. 

3.7.2. Navrhovaný stav 

SO 07.1 Úprava vonkajšieho osvetlenia, ŽST Štrba OŽ 

Nakoľko je navrhovaná kompletná rekonštrukcia ozubnicovej železnice (koľajového spodku, zvršku, 

koľají) a bude sa realizovať nové EOV, úprava TV a v uvedenej časti ŽST Štrba aj úprava nástupišťa v 

hale výpravnej budovy, bude existujúce VO – staré stožiare, ich základy a svietidlá demontované aj s 

príslušnou kabelážou a nahradené novým úsporným LED osvetlením. Uvedené je detailnejšie popísané 

v spracovanej PD. 

SO 07.2 Úprava vonkajšieho osvetlenia, ZAST Tatranský Lieskovec 

Nakoľko je navrhovaná kompletná rekonštrukcia ozubnicovej železnice (koľajového spodku, zvršku, 

koľají) a navrhované je aj predlžovanie a úprava nástupiska smer „Štrba“ kvôli novým vozidlám súpravy 

OŽ, bude existujúce VO – staré stožiare, ich základy a svietidlá demontované aj s príslušnou kabelážou a 

nahradené novým úsporným LED osvetlením vr. rozvádzača RP–02. Uvedené je detailnejšie popísané 

v spracovanej PD. 

SO 07.3 Úprava vonkajšieho osvetlenia, ŽST Štrbské Pleso OŽ 

Rozšírenie a doplnenie pôvodného osvetlenia na predĺžené nástupište sa zrealizuje novým stožiarom s 

dvojitým výložníkom s dvomi novými svietidlami, ktoré sa volí s ohľadom na pôvodné vonkajšie 

osvetlenie na nástupisku Štrbského Plesa a to tak, aby zapadalo do jeho koncepcie a teda bol rovnakého 

typu ako pôvodné osvetlenie. Bude tam doplnený jeden pozinkovaný stožiar výšky 4,5 m od ELV Senec 

(ST 145/60) osadený dvojitým výložníkom (V–2–C–60), na ktorom bude potom inštalované 2 x svietidlo 

typu DISANO ILLUMINAZIONE s guľou hladkou dymovou 1300CL (d=400mm), vr. adaptéra s 

predradníkom 1313 a sodíkovej výbojky 70W, IP65. Pripojený bude od exist. krajného stožiara VO novým 

káblom CYKY–J 3x6. Nakoľko ale aj krajný stožiar VO zasahuje do nového navrhovaného chodníka bude 

aj tento stĺp preložený mimo priestor nového chodníka. Pôvodné svietidlo 2 x DISANO 

ILLUMINAZIONE sa demontuje a bude znovu namontované na už preložený stožiar osadený už mimo 

chodníka. 
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3.8. SO 08 Ukoľajňovací plán 

3.8.1. Existujúci stav 

V súčasnosti sú zariadenia ukoľajnené v zmysle normy platnej počas výstavby TV. Pre OŽ Štrba – Štrbské 

Pleso je spracovaná dokumentácia „Koordinačná schéma ukoľajnenia“ podľa skutočného vyhotovenia z r. 

2014. 

3.8.2. Navrhovaný stav 

Stavebný objekt ukoľajnenia rieši ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím neživých častí 

trakčného vedenia a kovových konštrukcií nachádzajúcich sa v blízosti živej časti trakčného vedenia (v 

POTV) podľa platných noriem a predpisov. 

V celom rozsahu stavby, v miestach kde bolo v jestvujúcom stave použité priame ukoľajnenie bude 

navrhnuté nové. Predpokladá sa individuálne ukoľajnenie pomocou opakovateľných prieraziek, v 

odôvodnených prípadoch skupinové ukoľajnenie pomocou ukoľajňovacieho lana. Nové ukoľajnenie bude 

navrhnuté tiež u jestvujúcich konštrukcií v rozsahu rekonštruovaných koľají a tam, kde si to vyžiadajú 

úpravy trakčného vedenia či zabezpečovacieho zariadenia. Uvedené je detailnejšie popísané v spracovanej 

PD. 

3.9. PS 01 ŽST Štrba OŽ Úprava zabezpečovacieho zariadenia 

3.9.1. Existujúci stav 

PS 01.1 ŽST Štrba OŽ Úprava zabezpečovacieho zariadenia 

ŽST Štrba OŽ je v súčasnosti zabezpečená staničným zabezpečovacím zariadením 3. kategórie podľa TNŽ 

34 2620 typu reléové staničné zabezpečovacie zariadenie AŽD 71 (s individuálnym stavaním výhybiek). 

PS 01.2 ŽST Štrba OŽ, demontáž vonkajšieho rozhlasového zariadenia 

V ŽST Štrba je prevádzkované existujúce spoločné rozhlasové zariadenie pre informovanie cestujúcej 

verejnosti a riadenie posunu v obvodoch normálneho rozchodu a obvodu Ozubnicovej železnice. 

3.9.2. Navrhovaný stav 

PS 01.1 ŽST Štrba OŽ Úprava zabezpečovacieho zariadenia 

Prevádzkový súbor rieši úpravu jestvujúceho reléového staničného zab. zariadenia  

v ŽST Štrba OŽ. Jedná sa o úpravy v zapojení vykonávacej skupiny i úpravy v ovládacom stole, ako aj 

montáž vonkajších prvkov SZZ. Detailne sú úpravy popísané v spracovanej PD. 

PS 01.2 ŽST Štrba OŽ, demontáž vonkajšieho rozhlasového zariadenia 

V rámci stavby budú zdemontované tri existujúce rozhlasové stožiare č. 1ož, č. 2ož a č. 3ož. Detailne sú 

úpravy popísané v spracovanej PD. 

3.10. PS 02 ŽST Štrbské Pleso OŽ Úprava zabezpečovacieho zariadenia 

3.10.1. Existujúci stav 

PS 02.1 ŽST Štrbské Pleso OŽ Úprava zabezpečovacieho zariadenia 

ŽST Štrbské Pleso OŽ je v súčasnosti zabezpečená staničným zabezpečovacím zariadením 3. kategórie 

podľa TNŽ 34 2620 typu reléové staničné zabezpečovacie zariadenie AŽD 71 (s individuálnym stavaním 

výhybiek). 

PS 02.2 ŽST Štrbské Pleso OŽ, demontáž vonkajšieho rozhlasového zariadenia 

V ŽST Štrbské Pleso je prevádzkované existujúce spoločné rozhlasové zariadenie pre informovanie 

cestujúcej verejnosti a riadenie posunu v koľajiskách Tatranskej elektrickej železnice (TEŽ) 

a Ozubnicovej železnice (OŽ). 

3.10.2. Navrhovaný stav 

PS 02.1 ŽST Štrbské Pleso OŽ Úprava zabezpečovacieho zariadenia 

Prevádzkový súbor rieši úpravu jestvujúceho reléového staničného zab. zariadenia  

v ŽST Štrbské Pleso OŽ. Jedná sa o úpravy v zapojení vykonávacej skupiny i úpravy v ovládacom stole, 

ako aj montáž vonkajších prvkov SZZ. Detailne sú úpravy popísané v spracovanej PD. 

PS 02.2 ŽST Štrba OŽ, demontáž vonkajšieho rozhlasového zariadenia 
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V rámci stavby budú zdemontované dva existujúce rozhlasové stožiare č. 8 a č. 9, ktoré sú umiestnené pri 

koľaji OŽ. Detailne sú úpravy popísané v spracovanej PD. 

3.11. PS 03 ŽST Štrba OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V (ZSSK) 

3.11.1. Existujúci stav 

PS 03.1 ŽST Štrba OŽ, Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V (ŽSR) 

V súčasnosti sa v koľajisku pre potrebu údržby nenachádza žiadny vhodný zásuvkový stojan. 

PS 03.2 ŽST Štrba OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V (ZSSK) 

V súčasnosti sa na nástupišti vo výpravnej budove nenachádza žiadny zásuvkový stojan pre potrebu ZSSK. 

V každom koľajisku je nainštalovaných po 8 ks infražiaričov typu TANSUN ALGARVE, ktoré sú 

pripojené zo svojich rozvádzačov RP1 a RP2 umiestnených v strednej časti haly. 

3.11.2. Navrhovaný stav 

PS 03.1 ŽST Štrba OŽ, Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V (ŽSR) 

Nový zásuvkový stojan ZS pre ŽST Štrba OŽ umiestnený v koľajisku a osadený bude zásuvkami: 

400V/32A/5P a 230V/16A/3P. Pripojenie sa zrealizuje novým káblom CYKY–J 4x16 z existujúceho 

rozvádzača RVS umiestneného v NN rozvodni, z jeho 1. poľa – istenie 3P/C32A (rieši SO 06.1). 

Zásuvková skriňa ZS bude pilierového typu a bude umiestnená v exteriéri v blízkosti nového stĺpu 

vonkajšieho osvetlenia č. 4. Prívodný kábel bude vedený v rozvodni z RVS v existujúcom káblovom 

kanále spoločne s ostatnými novými rozvodmi, potom prejde do výkopu odtiaľ potom popod koľaje, znova 

vo výkope až ku ZS, kde sa pripojí. Kábel ZS bude uložený voľne vo výkope, resp. v chráničkách v 

koordinácii s ostatnými novými rozvodmi v tejto časti. Uvedené je detailnejšie popísané v spracovanej PD. 

PS 03.2 ŽST Štrba OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V (ZSSK) 

Podľa požiadavky ZSSK budú dva nové zásuvkové stojany ZS1 a ZS2 pre potrebu aktívne odstavených 

nových vozidiel súpravy, resp. slúžiace ako zdroj el. energie pre el. jednotky týchto súprav v prípade ich 

odstavenia umiestnené na nástupišti vo výpravnej budove ŽST Štrba OŽ a osadené budú jednou zásuvkou: 

400V/63A/5P. 

Kvôli rekonštrukcii nástupišťa budú pôvodné infražiariče TANSUN ALGARVE (8+8 ks) demontované z 

každého koľajiska. Po dokončení rekonštrukcie sa osadia na pôvodné miesta. Káblové rozvody pre 

infražiariče sa zrealizujú nanovo a to káblami CYKY–J 3x2,5 pre každý infražiarič samostatne. Uvedené 

je detailnejšie popísané v spracovanej PD. 

3.12. PS 05 ŽST Štrbské Pleso OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V 

3.12.1. Existujúci stav 

PS 05.1 ŽST Štrbské Pleso OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V (ŽSR) 

V súčasnosti v koľajisku ozubnicovej železnice ŽST Štrbské Pleso nie je inštalovaná zásuvková skriňa pre 

potreby Železníc Slovenskej republiky. 

PS 05.2 ŽST Štrbské Pleso OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V (ZSSK) 

V súčasnosti v koľajisku ozubnicovej železnice ŽST Štrbské Pleso nie je inštalovaná zásuvková skriňa pre 

potreby ZSSK. 

3.12.2. Navrhovaný stav 

PS 05.1 ŽST Štrbské Pleso OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V (ŽSR) 

Nový zásuvkový stojan pre Železnice Slovenskej republiky bude napojený z rozvádzača RH01/pole 2 so 

samostatným 32A istením a bude umiestnený ~4,1m od koľaje 11 vo voľnom teréne. Stojan v pilierovom 

vyhotovení bude pozostávať zo zásuvky 400V/32A, 230V/16A a elektromera pre meranie spotreby 

elektrickej energie. Uvedené je detailnejšie popísané v spracovanej PD. 

PS 05.2 ŽST Štrbské Pleso OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V (ZSSK) 

Nový zásuvkový stojan pre ZSSK bude napojený z rozvádzača RH01/pole 2 so samostatným 50A istením 

a bude umiestnený ~4,1m od koľaje 11 vo voľnom teréne. Stojan v pilierovom vyhotovení bude pozostávať 

zo zásuvky 400V/63A a elektromera pre meranie spotreby elektrickej energie. Uvedené je detailnejšie 

popísané v spracovanej PD. 
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3.13. PS 06 Traťová kabelizácia 

3.13.1. Existujúci stav 

Pozdĺž železničnej ozubnicovej trate Štrba až Štrbské Pleso je položený a prevádzkovaný jestvujúci 

diaľkový kábel (DK) PK 17 typu DKP 4DM1,3+12DM0,9. Daný kábel je pupinovaný. V ŽST Štrba je 

prevádzkovaný kábel číslo MK 803 – TCKOPV 35XN0,8 a kábel číslo MK 804 – TCEKEY 20XN0,8. 

3.13.2. Navrhovaný stav 

Kábel DK – PK 17 sa nahradí v plnom rozsahu. V ŽST Štrba budú káblami TCEPKPFLEZE 3XN0,8 

a 5XN0,8, PE a PE2 a MOK–24SM vybudovaná nová miestna kabelizácia. V ŽST Štrbské Pleso bude 

káblom TCEPKPFLEZE 3XN0,8 vybudovaná nová miestna kabelizácia. 

Detailne sú úpravy popísané v spracovanej PD. 

3.14. PS 07 Dátový prenos pre EOV 

3.14.1. Existujúci stav 

V rekonštruovanom úseku OŽ neexistuje dátový prenos pre EOV. 

3.14.2. Navrhovaný stav 

Prevádzkový súbor rieši diaľkový dátový prenos z novo navrhovaných miestnych obsluhovacích panelov 

Elektrického ohrevu výhybiek (EOV), Ozubnicovej železnice (OŽ) zo ŽST Štrba a ŽST Štrbské Pleso na 

jestvujúce pracovisko správcu daného zariadenia SMSÚ–EE–SZ, umiestneného vo Výpravnej budove 

(VB) ŽST Poprad–Tatry. Uvedené je detailnejšie popísané v spracovanej PD. 

3.15. PS 08 Prenosné rádiostanice 

3.15.1. Existujúci stav 

V ŽST Štrba je zabudovaná a využívaná základňová rádiostanica VR 20 s príslušenstvom a rozvodom. 

V ŽST Štrbské Pleso je zabudovaná a využívaná existujúca základňová rádiostanica typu Motorola GM 

360 s príslušenstvom a rozvodom. V oboch ŽST výpravcovia využívajú prenosné rádiostanice typu 

Motorola GP 380, ktoré sú umiestnené v Dopravných kanceláriách. 

3.15.2. Navrhovaný stav 

V rámci stavby budú v ŽST Štrba a ŽST Štrbské Pleso zdemontované prenosné rádiostanice typu GP 380. 

Pôvodne rádiostanice budú nahradené, doplnené novými prenosnými rádiostanicami (ako napr. typu 

Motorola DP2400e/DP4400) s príslušenstvom. V ŽST Štrba v Dopravnej kancelárii bude zdemontovaná 

a nahradená existujúca rádiostanica VR 20. Nahradená bude novou základňovou rádiostanicou (napr. typu 

Motorola DM4600e). Detailné úpravy sú popísané v spracovanej PD. 

Pred zahájením stavebných prác je potrebné vytýčenie inžinierskych sietí, v prípade že dôjde ku kolízii 

s vedeniami a zariadeniami OZT a EE, je potrebné zahrnúť do rozpočtu aj náklady na ich preloženie prípadne 

ich výmeny. Pri odstraňovaní žel. zvršku a spodku brať do úvahy prípadné narušenie statických polôh zariadení 

ŽTS (mosty, priepusty) a OEE – základov OV (osvetľovacích veží), osvetľovacích stožiarov, zásuvkových 

stojanov, EOV, EPZ, TS 22kV, TS NZZ. Po ukončení rekonštrukcie železničného zvršku dokladovať parametre 

zariadení EE v dotknutom úseku (napäťová skúška podzemných káblových vedení) a prípadné zmeny oproti 

pôvodnému stavu zapracovať do projektovej dokumentácie skutočného vyhovenia. 

4. Postup výstavby 

Sled prác v traťovom úseku: 

- demontáž železničného zvršku 

- sanácia železničného spodku 

- výstavba objektov železničného spodku a nástupíšť 

- montáž technologických zariadení 

- pokládka nového železničného zvršku 

- dokončovacie práce na TV 

- nepretržité výluky koľaje pre potreby skúšky TV a zabezpečovacieho zariadenia (vlakové 

prestávky) 

- demontáž starých stožiarov a základov TV 
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Sled prác v železničných staniciach: 

- demontáž železničného zvršku 

- odvodnenie systémom trativodov 

- sanácia železničného spodku 

- výstavba nástupíšť 

- demontáž a montáž TV 

- pokládka nového železničného zvršku 

- osadenie technologických zariadení 

- demontáž starých stožiarov a základov TV 

Organizácia výstavby predpokladá so začatím výstavby a to demontážou koľají v smere Štrbské Pleso – 

Štrba. V tomto smere budú prebiehať aj zemné práce ako výkop, následné hutnenie a zriaďovanie 

podkladaných vrstiev. V smere Štrbské Pleso – Štrba budú prebiehať aj ostatné práce na žel. spodku 

(priekopy a kotviace bloky). 

Zriadenie železničného zvršku je navrhované realizovať etapovite. Najprv zriadiť koľaje v ŽST Štrbské 

Pleso a následne realizovať zriadenie koľají ŽST Štrba OŽ a ďalej v smere na Štrbské Pleso. 

Podrobnosti sú uvedené v PD. 

PD v prílohe F. Projekt organizácie výstavby rieši prvotný návrh stavebných postupov a organizáciu 

výstavby. Celková doba výstavby (vrátane prípravných a dokončovacích prác) je odhadovaná na 10 

mesiacov. Objednávateľ požaduje dodržať maximálnu dobu nepretržitej výluky 7 mesiacov. Presná doba 

realizácie a počet výluk budú zrejmé z technologického postupu zhotoviteľa, ktorý bude predložený 

objednávateľovi na schválenie a ako podklad k ROV (Rozkaz o výluke). Harmonogram prác je závislý od 

navrhnutej technológie zhotoviteľa, dostupnosti mechanizácie, klimatických podmienok a pod.. 

Z hľadiska náročnosti terénnych podmienok, prístupových komunikácií, stavebných postupov a i. 

objednávateľ požaduje realizáciu stavby ako celku s výlukou dopravy OŽ (max. 7 mesiacov) v jej celej 

dĺžke. Podmienky predĺženia termínu uskutočnenia predmetu zákazky sú uvedené v zmluve o dielo. 

S ohľadom aj na turistickú sezónu a obmedzenia cestujúcich bude potrebné riešiť zo strany ZSSK 

náhradnú autobusovú dopravu (NAD). 

5. Manuál údržby 

V rámci realizácie stavby ako neoddeliteľnú súčasť diela objednávateľ požaduje vypracovať manuál 

údržby OŽ za účelom špecifikácie podmienok kontroly stavu železničného zvršku a určenia pravidiel pre 

údržbu a opravy OŽ, vrátane dodania kontrolných (diagnostických) zariadení a pomôcok na výkon údržby 

(ako napr. na meranie opotrebenia ozubnicovej koľajnice a pod.). 

V rámci stavby rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso zhotoviteľ zabezpečí porealizačné zameranie 

a vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia. 
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Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer 
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Príloha č. 3  

PÍSOMNÁ DOHODA  

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

Objednávateľ: 

 Železnice Slovenskej republiky  

 Klemensova 8 

 813 61 Bratislava 

 (ďalej ako „objednávateľ“ alebo aj „ŽSR“) 

 

Zhotoviteľ:  

„ Združenie ozubnica Štrba – Štrbské Pleso" 

založené na základe zmluvy o združení zo dňa 27.06.2019 podľa §829 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov ako združenie bez právnej subjektivity, zastúpené vedúcim členom združenia 

spoločnosťou :   

STRABAG s.r.o. 
Mlynské Nivy 61/A 

825 18 Bratislava 

 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

1. Predmet Písomnej dohody 

Predmetom je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore 

ŽSR pri vykonávaní diela s názvom: „Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso“ (ďalej len „zmluva“) 

v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi 

objednávateľom v zastúpení: 

a 

zhotoviteľom:    

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas 

prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými 

predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 
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 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia 

dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVR SR 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,,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 

technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 

vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích 

vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 

 

3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet svojej 

činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli 

vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné 

oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, 

internými predpismi ŽSR (objednávateľa).  

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb 

(VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 
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c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy 

na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú 

spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 

ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z 

predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom 

poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ. 

3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 

technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú 

vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu 

do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej 

poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná 

a kontrolná činnosť a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku 

súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 

skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich 

subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske 

siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 

i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z.  a predpisu 

ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich 

predpísaného používania, 

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 

vykonávania zmluvných činností,  

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

l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 

m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred 

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

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou 

činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb 

cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných 

trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie 

prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 

q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 

r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  

s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na 

poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne 
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objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne 

zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť 

vykonané v zmysle predpisu Z 1, čl. 13. 

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t.j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

(ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných 

vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti 

zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať 

a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 

k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných 

predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za 

bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti 

pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu 

objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať 

z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi. 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných 

výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. 

Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, 

usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, 

upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému 

obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k 

priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených 

území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v 

jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených 

odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené 

inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí 

vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR na základe objednávky zhotoviteľa a iných prekážok s 

hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske 

siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.) a správcov ŽSR, predmetné 

vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú 

povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. 

Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  
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d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické 

zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä 

(Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať 

bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené 

pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa príjmu 

iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje 

bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona NR 

SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne 

jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných 

skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu 

podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 

zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava 

po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z 

nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie 

vedenie, ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotoviteľ, ako 

aj jeho subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia 

dodržiavať zásady STN 34 3109 ( Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne 

kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.  

V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti  pri prácach v blízkosti  TV a 

obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť 

čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, zhotoviteľ požiada 

formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej VOJ)  

o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia.  

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) 

a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a 

vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 

mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu 

ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci 

opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 

o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového 

priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 

v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  

bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj 

zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR 
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Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy 

na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné 

priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, 

priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia 

(napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie 

ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 

l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác         

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP      

c) zodpovedný za prípravu staveniska      

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou  

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 

zamestnanca zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za 

zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 

b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 

d)  „Stavebný denník“ 

e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná 

inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 

dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 

a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

4. Povinnosti objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, 

kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, 

technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

b) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 

Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou 

formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  
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a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 

a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 

(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, 

komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, 

rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné 

poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom 

pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 

a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 

koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 

bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ 

alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 

v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 

informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej 

pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto 

informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre 

bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho 

bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho 

bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi. 

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže 

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

prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 napr.: vedúci 

pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre 

bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia 

BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave 

a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 
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6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa 

právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

V mene objednávateľa:     V mene zhotoviteľa: 

    

V .............................. dňa ................                          V ......................... dňa ...............  

       

                 

........................................     ...................................... 
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Príloha č. 4 - 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 Podiel plnenia 

 (v %) 

Zápis v Zozname 

hospodárskych 

subjektov 

(ÁNO/NIE) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, adresa pobytu, 

dátum narodenia) 

1. AŽD Praha s.r.o. 

oprávnený konať 

prostredníctvom 

 

AŽD Praha s.r.o. 

Organizačná zložka 

Žirovnická 2/3146 

106 00 Praha 10 

Česká republika 

 

Ružinovská 1G 

821 02 Bratislava 

48 029 483 

 

36 069 442 

Práce na oznamovacích 

a zabezpečovacích 

zariadeniach 

6,57     ÁNO       

             2017/1-PO-D2268 

 

            2016/12-PO-D1968 

xxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxx 

2. TEMPRA, s.r.o. 29. augusta 53/5535              

974 01 Banská Bystrica 

31 639 607 Zváranie             

a nedeštruktívne 

skúšanie koľajníc 

1,07 ÁNO 

2017/3-PO-B4496 

xxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxx 

3. ŽSD Slovakia, s.r.o. Gallayova 11, 841 02 

Bratislava 

35 922 648 Spracovanie a odvoz 

odpadov vrátane 

nebezpečných 

2,21 ÁNO 

2016/12-PO-D1942 

xxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxx 
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4. STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, 

Střekov,  

400 03 Ústí nad Labem 

25 429 949 Osvetlenie, EOV, TV, 

NN, elektroinštalácie 

18,82 ÁNO 

2017/2-PO-E3653 

xxxxxxxxxxxx 

5. SUDOP Košice a.s. Žriedlova 1 

040 01 Košice 

31 664 288  Vypracovanie DSRS 0,25 ÁNO 

2017/2-PO-C5086 

xxxxxxxxxxxx  
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Príloha č. 5 - Zoznam strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia 

 

 

Automatická strojná podbíjačka na rozchod 1.000 mm - ASP Matisa, Metrolino B20 – 75C 

Zariadenia na pokladanie výhybiek:  

 

Autožeriav 14t  LIAZ ČKD AD 14 

Autožeriav 20t  TATRA T 815 P14 ČKD AD 20t 

Autožeriav 28t  TATRA T815 PJ28170  ČKD AD 28t 

 

 

 

 

 

 


